
ETKİLEŞİM    Üsküdar Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Akademik Dergisi10

Şahin, M. ve Görgülü Aydoğdu, A. (2020). Twitter gazeteciliği ile ilgili yapılan 
lisansüstü tezlerin incelenmesi. Etkileşim, 6, 10-35. doi: 10.32739/etkilesim.2020.6.73

Gönderim Tarihi: 13.08.2020 - Kabul Tarihi: 25.09.2020

ARAŞTIRMA MAKALESI

Özet 

Twitter, özellikle gazetecinin haber kaynağını çeşitlendirmesi, haber kaynağına 
hızlıca ulaşabilmesi, haber iletimi, aktarımı, yayını ve habere yönelik feed-
back ’leri izlemesi bakımından önemli yenilikler sağlamıştır. Twitter günümüzde 
geleneksel medya araçlarının bir parçası olarak kullanılmasının yanı sıra 
gazetecilerin çalıştıkları medya kuruluşlarından bağımsız görünür olduğu 
kişisel bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 
Twitter gazeteciliği ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri incelemektir. Bu amaç 
doğrultusunda YÖK Tez Merkezi’nde yapılan tarama sonrasında konu ile ilgili 
11 lisansüstü tez değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Twitter 
gazeteciliği ile ilgili ne tür tezler yapıldığı, hangi yöntem ve veri hazırlama 
tekniklerinin kullanıldığı, hangi üniversitelerde bu konuya ağırlık verildiği 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Doküman incelemesi ve içerik analizi tekniğinin 
kullanıldığı bu çalışma, konuya ilgi duyan akademisyenler için derleyici bir 
çalışma niteliği taşımaktadır. Çalışma sonucunda Twitter gazeteciliği ile 
ilgili yapılan tezlerin sayıca yeterli olmadığı, üniversitelerin bu konuya fazla 
eğilmediği, genelde Twitter kullanım pratiklerinin araştırıldığı, yeni yöntem ve 
veri toplama tekniklerine ihtiyaç bulunduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: gazetecilik, Twitter gazeteciliği, doküman incelemesi, lisansüstü 
tezler.
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Abstract

Twitter has provided novelties for journalists in multiple aspects including 
diversification and rapid access to news sources, delivery, transfer, and 
broadcasting of news, and monitoring feedback. In addition to being used 
as a part of traditional media tools, Twitter has emerged as a personal space 
in which journalists are seen independent of the media organizations they 
work for. The purpose of this study is to review graduate theses completed 
in Turkey on Twitter journalism. In alignment with this purpose, a database 
search in YÖK (The Council of Higher Education) Thesis Center was completed 
which resulted in 11 graduate theses to be reviewed. Within this context, the 
types of theses completed on Twitter journalism, methodologies, and data 
management methods used, and the universities that place importance on 
this topic were explored. In this review, document and content analyses were 
used. The results of the study showed that the number of theses on Twitter 
journalism is not sufficient, that universities do not emphasize this topic, that 
the majority of the studies focus on the practices of Twitter use, and that new 
methods and data collection methods are needed.

Keywords: journalism, Twitter journalism, document analysis, graduate theses.
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Giriş

Twitter, kullanıcılarının iletiler oluşturup gönderdiği ve oluşturulan içeriklerin 
başkaları tarafından yaygınlaştırılabildiği bir mikroblog hizmetidir. Başlangıç-
ta kullanıcılarına “ne yapıyorsun?” sorusunu soran Twitter, Kasım 2009’da bu 
soruyu “neler olup bitiyor” şeklinde değiştirmiştir. Böylece ‘gündelik geveze-
lik’ olarak karakterize edilen “sandviç yiyorum” türünden tweet’lerden, haber 
medyasına doğru bir geçiş yapılmıştır (Rogers, 2016: 13, 17). Çevrim içi haber-
lerin gerçek zamanlı paylaşımını sağlarken, izleyiciye gazetecilerle doğrudan 
iletişim kurma imkânı veren Twitter (Keane ve Rodriguez, 2018: 75) aynı za-
manda insanların olaylar hakkında neler düşündüklerini öğrenmek istedikle-
rinde de ilk başvurdukları alan haline gelmiştir (Halavais, 2016: 79).

2006 yılında Amerikalı yazılım uzmanı Jack Dorsey tarafından geliştirilen 
Twitter, kullanıcılarına en fazla 140 karakterlik kısa iletiler (tweet ’ler) paylaş-
ma imkânı verirken, 2017 yılında iletilerdeki bu sınırı 280 karaktere çıkarmıştır. 
Son yıllarda URL’lerin otomatik olarak kısaltılması gibi çeşitli ek özelliklerin de 
dâhil edildiği Twitter, Facebook gibi diğer sosyal ağ sitelerinin aksine karşılıklı 
olmak zorunda değildir (Schmidt, 2016: 49). 

Twitter günümüzde geleneksel medya araçlarının bir parçası olarak kulla-
nılmasının yanı sıra gazetecilerin, çalıştıkları medya kuruluşlarından bağımsız 
görünür olduğu kişisel bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Twitter bir yan-
dan gazetecilere mesleki anlamda potansiyel fırsatlar sunarken, bir yandan 
da gazetecilik norm ve uygulamalarının değiştirilmesini gerekli hale getir-
miştir. Twitter, özellikle gazetecinin haber kaynağını çeşitlendirmesi, haber 
kaynağına hızlıca ulaşabilmesi, haber iletimi, aktarımı, yayını ve habere yöne-
lik ‘feed-back’leri izlemesi bakımından önemli yenilikler sağlamıştır.

Twitter ortamında gazeteciliğin yeniden yapılandırıldığı bu gelişmeler ya-
şanırken, Twitter kullanıcıları tarafından üretilen ve paylaşılan içerik de baş-
ta medya ve iletişim çalışmaları olmak üzere çeşitli disiplinler üzerinden yeni 
araştırma olanaklarına kapı açmaktadır (Weller vd. 2016: 35). Şahin ve Aydoğ-
du tarafından 2019 yılında yapılan “Twitter Gazeteciliği Çalışmaları” adlı araş-
tırmada Web of Science veri tabanında ‘Twitter gazeteciliği’ ile ilgili toplam 151 
yayın olduğu ve bu yayınların %47’sini iletişim alanında yayınlanan çalışmaların 
oluşturduğu belirtilmiştir. Araştırmada ayrıca 2011 yılına kadar bu konuda faz-
la çalışmanın yapılmadığı, 2017 yılında bir düşüş yaşanmakla birlikte özellikle 
son yıllarda bu konuda yapılan çalışmaların arttığı ifade edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı YÖK Tez Merkezi’nde yer alan Twitter ve gazetecilik 
bağlantılı lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada “Türki-
ye’de Twitter gazeteciliği bağlamında nasıl ve hangi konularda lisansüstü ça-
lışmalar yapılmaktadır?”, “Hangi üniversitelerde bu konuya daha fazla eğilim 
bulunmaktadır?”, “Bu alanda yapılan lisansüstü tezlerde hangi yöntem ve veri 
toplama teknikleri kullanılmaktadır?” sorularına cevap aranmaktadır.



Twitter Gazeteciliği ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

ETKİLEŞİM 13

Twitter ve gazetecilik bağlantılı lisansüstü tezlere, YÖK Tez Merkezi’nden 
erişilmiştir. Bu çalışma kapsamında YÖK Tez Merkezi’nde Twitter gazeteciliği 
alanında yapılmış lisansüstü tezler yıl sınırlaması getirilmeden incelenmiş ve 
konu ile ilgisi olmayan tezler inceleme kapsamına alınmamıştır. Tez Merkezi’n-
den ilgili aramalar 15.03.2020-20.03.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-
tir. Çalışma kapsamında YÖK Tez Merkezi’nde Twitter gazeteciliği anahtar ke-
limesi kullanılarak arama yapılmış ancak hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 
nedenle Twitter ve gazetecilik bağlantılı olduğu belirlenen 11 lisansüstü tez 
değerlendirmeye alınmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bulunan Ulusal Tez Merkezi, 
1987 yılından itibaren üniversitelerde yapılan yüksek lisans, doktora, sanatta 
yeterlik ve tıpta uzmanlık tezlerini toplayarak araştırmacıların hizmetine sun-
maktadır. Yapılan tüm tezlerin toplandığı çevrimiçi bir veri tabanı olan Ulusal 
Tez Merkezi’nde 2019 yılı verilerine göre 600 binin üzerinde tez mevcuttur, 
kullanıcı sayısı ise 5.036.614’e ulaşmıştır (YÖK, 2020). YÖK Tez Merkezi’nde; 
Diş Hekimliği Uzmanlık 1254, Sanatta Yeterlik 1812, Tıpta Yan Dal Uzmanlık 
776, Tıpta Uzmanlık 64612, Yüksek Lisans 433266 ve Doktora 106264 olmak 
üzere toplam 607984 çalışma bulunmaktadır (Yükseköğretim Kurulu Başkan-
lığı Tez Merkezi, 2020).

Lisansüstü eğitimin ürünü olan tez çalışmaları bir yandan araştırmacılara 
yol göstermekte, diğer yandan da bilimsel literatüre önemli katkılar sunmak-
tadır. Türkiye’de farklı alanlarda lisansüstü düzeyde yapılan tezlerin incelendi-
ği pek çok araştırma yapılmasına rağmen (Koç, 2016; Büyükikiz, 2014; Aktan, 
2014; Alpaydın ve Erol, 2017; Bayın, 2015; Özbey ve Şama, 2017; Alkan, 2014; 
Küçük Doğaroğlu, 2013; Beşel, 2017; Çakır Sümer, 2009; Uygun, 2012; Santaş, 
2017; Gençel Ataman, 2009; Bayraktutan, 2015) Twitter ve gazetecilik bağlan-
tılı tezlerin incelenmesi konusunda herhangi bir çalışma olmaması bu çalışma-
nın yapılmasında etkili olmuştur. 

Bu çalışmada literatür incelemesinin ardından Twitter ve gazetecilik bağ-
lantılı yapılmış lisansüstü tezlere ilişkin bulgulara yer verilmektedir. Türkiye’de 
Twitter gazeteciliği alanında ne tür çalışmalar yapıldığı, hangi yöntem ve ana-
lizlerin kullanıldığı, hangi üniversitelerin bu alana yoğunlaştıkları ile ilgili der-
leyici olan bu çalışmanın alanla ilgilenen araştırmacılara kolaylık sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Literatür İncelemesi

Dünyada Twitter gazeteciliğine ilişkin pek çok çalışma yapılmıştır. Şahin ve 
Aydoğdu’nun (2019) da belirttiği gibi bu çalışmalarda daha çok Twitter ’da 
şeffaflık, eşik bekçiliği ve normalleşme kavramları üzerinde durulmaktadır. 
Araştırmalar, gazetecilerin Twitter ’ı bir haber kaynağı olarak kullandıklarını ve 
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iş akışlarına entegre ettiklerini ortaya koymaktadır. Diğer yandan yapılan ça-
lışmalarda Twitter ’ın habercilik pratiklerinde yoğun bir şekilde kullanılmasıyla 
birlikte şeffaflık normlarında ve geleneksel eşik bekçiliği rollerindeki değişime 
işaret edilmektedir (Keane ve Rodriguez, 2018; Leea vd. 2017; Groshek ve Tan-
doc, 2017; Tenenboim, 2017; Leuven ve Deprez, 2017; English, 2016; Powers 
ve Vera-Zambrano, 2018; Wihbey vd. 2019; Barnard, 2016; Bentivegna ve Mar-
chetti, 2018; Larsson ve Moe, 2015; Engesser ve Humprecht, 2015; Hedman, 
2015; Hanusch ve Nölleke, 2019; Jukes, 2019; Lasorsa vd. 2012; Canter, 2015; 
Liu vd. 2016; Revers, 2014; Thurman, 2018; Nordheim vd. 2018; Heravi ve Har-
rower, 2016).

Türkiye’de de son yıllarda Twitter gazeteciliğine yönelik akademik çalışma-
lar yapılmaya başlanmıştır. Arık (2013) tarafından yapılan çalışmada Twitter 
gazeteciliğinin temel dinamikleri analiz edilmiş ve yurttaş gazeteciliği ile ara-
sındaki ilişki ele alınmıştır. Niteliksel tarihsel tasarım yöntemine göre yapılan-
dırılan çalışmada, sıradan insanların da gazetecilik yapabilmeleri, seslerini du-
yurabilmeleri ve hak odaklı bir yayıncılık için son derece işlevsel bir araç olması 
nedeniyle Twitter ’ın, yurttaş gazeteciliğinin temel zeminlerinden biri haline 
geldiği ifade edilmektedir. Yurttaş gazeteciliği için önemli bir işlevsel araca 
dönüşen Twitter, profesyonel gazeteciler için kişisel markalama ve kurumsal 
imajı güçlendirmeye aracılık etmektedir. Çaba ve Alemdar (2018) Twitter örne-
ğinde gazetecilerin kişisel markalama çabasına odaklandıkları çalışmalarında, 
ana akım ve alternatif medyada yer alan gazetecilerin Twitter ’da kendilerini 
nasıl tanıttıkları ve markalaştırdıklarına, gazetecilerin Twitter ’ı kullanma pra-
tikleri üzerinden sosyal medyanın geleneksel haber odası uygulamalarını nasıl 
dönüştürdüğüne yönelik araştırma yapmışlardır. Çalışmaya göre,  ana akımda 
çalışan gazeteciler kendi kişisel markalarıyla beraber kurumlarının da imajını 
güçlendirme gayretinde oldukları için kişisel tanıtımı önemseyebilmekte, al-
ternatif medyadaki gazeteciler ise ana akım gibi yüksek görünürlük düzeyine 
sahip olmadıkları için Twitter aracılığıyla seslerini duyurma çabasıyla kişisel ta-
nıtımı öne çıkarabilmektedirler. Gazetecilerin kişisel markalama ve kurumsal 
imajlarının yanı sıra haber odaklı analizlerin de alana katkı sağlayacağı şüphe-
sizdir.  

Gazetecilerin sosyal medyayı alternatif bir medya olarak kullanımları, ha-
ber kaynağı olarak değerlendirmeleri ve haberleri yayma aracı olarak tercih 
etmeleri gibi profesyonel gazetecilik pratikleri de farklı çalışmalarda ele alın-
mıştır. Bakan (2017) çalışmasında gazetecilerin sosyal medyayı alternatif bir 
medya olarak kullanıp kullanmadıklarını incelemiştir. Bu kapsamda Washing-
ton Post ’ta çalışan gazetecilerin çevrim içi köşe yazıları ve kişisel Twitter he-
saplarındaki paylaşımları içerik açısından değerlendirilmiştir. Sosyal medyayı 
alternatif bir medya aracı olarak kullanma durumunun gazetecilere göre fark-
lılık taşıdığının ortaya konulduğu çalışmada, gazetecilerin siyaset, uluslararası 
politika ve yasal düzenlemelerle ilgili konularda Twitter ’ı alternatif bir medya 
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olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Sine ve Sarı da (2018) araştırmalarında 
bir haber kaynağı olarak sosyal medyanın gazeteciler için önemini tespit et-
meyi amaçlamışlardır. Web tabanlı derinlemesine görüşme tekniği uygulanan 
araştırmada, sekiz medya profesyoneline sosyal medya hesaplarından canlı 
olarak sorular sorularak sosyal medyanın gazetecilik mesleğiyle ilişkisi saptan-
maya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda görüşülen gazetecilerin tümünün sos-
yal medyayı haber kaynağı olarak kullandığı ortaya konulmuştur. Aral (2019) 
tarafından yapılan araştırmada ise internet gazetelerinin haberlerini sosyal 
medya hesaplarından ne ölçüde paylaştığının analiz edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu kapsamda, örneklem olarak seçilen dört internet gazetesinin haber sayıları 
ile Facebook ve Twitter ’daki paylaşımları karşılaştırılmıştır. Ayrıca internet ga-
zetelerinin yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak çalışmaya ek veriler 
sağlanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgularda, dört internet gaze-
tesinin de Twitter ’daki paylaşım sayısının Facebook ’taki paylaşım sayısından 
fazla olduğu, Twitter ’da haber akışının daha yoğun olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır. Ayrıca internet gazetelerinin, sosyal medya hesaplarını okurların kullanım 
alışkanlıkları ve okur profilini gözeterek yönettikleri ifade edilen çalışmada, 
web sitesinde yayınlanan haberlerden Facebook ve Twitter ’da paylaşılmak 
üzere seçim yapılacağı zaman, sadece belli bir kesime hitap etmeyen, gene-
li ilgilendirecek, okuru sıkmayacak haberlerin tercih edildiği belirtilmektedir. 
Haberlerin Twitter ’da yayılma konusu ise ayrı bir çalışmada ele alınmıştır. Süt-
çü ve Bayrakçı (2014) gazetelerin haber kategorilerinde yer alan haberlerin 
Twitter ’daki dağılımlarına bakarak gazete haberlerinin tweet edilme oranlarını 
araştırmışlardır. Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki haber yayılımı 
ilişkisinin incelendiği çalışma sonucunda haber web sitesinde çok yorum alan 
haberlerin sosyal medyada yayılımının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışmada, sosyal medyanın gazeteler için gelecekte var olmak isteyecekleri 
bir ortam olduğu ifade edilmiştir.

Gazetecilerin haber üretim aşamalarında Twitter  üzerinden etkileşim sü-
reçlerinin ele alındığı çalışmalarda gazetecilerin okurları-izleyicileri ile etkile-
şim düzeyleri ve süreçte haberin dönüşümü incelenmiştir. Çaba (2019), Tür-
kiye’deki gazetecilerin Twitter ’daki etkileşimine odaklandığı çalışmasında, 
gazetecilerin takipçileriyle etkileşimi ve içerikteki etkileşim düzeyi üzerinden 
gazetecilik uygulamalarındaki dönüşümü sorgulamıştır. Araştırmada farklı 
medya kuruluşlarında çalışan 21 gazetecinin tweet ’leri analiz edilerek niteliksel 
ve niceliksel olarak değerlendirilmiş ve üç farklı gazeteci grubu -eşik bekçileri, 
muhabirler ve serbest gazeteciler- arasındaki farklılaşmanın ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Çalışmada Twitter ’ın etkileşimsel ağ ortamının olanaklarından 
en fazla serbest gazetecilerin yararlandığı, eşik bekçilerinin ise daha ziyade 
geleneksel medyadaki rollerini sürdürme eğilimi gösterdikleri görülmüştür. 
Uçar (2017) ise yaptığı çalışmada, Twitter ’ın geleneksel medyanın profesyonel 
gazetecileri ile toplumun buluşmasına katkı sağladığı ifade edilerek, yurttaş-
ları habere dâhil etme ve habercilik faaliyeti gerçekleştirme gibi pratiklerde 
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aktif olarak rol alabildiği örneklerle anlatılmıştır. Çalışmada geleneksel med-
yanın dikkatini çekmeyen olayların aktarımında yurttaşların, potansiyel birer 
gazeteci olarak paylaşımda bulunabildiği Twitter ’ın, yurttaş gazeteciliğinin ruh 
bulduğu bir ortam sunarak, Twitter gazeteciliği gibi bir gazetecilik anlayışının 
literatüre girmesine neden olduğu belirtilmektedir. Kürkçü (2017) tarafından 
yapılan araştırmada da haber ajansları ve gazetelerden gelen iletilerin etkile-
şim düzeylerini belirlemek amacıyla Doğan Haber Ajansı (DHA), Anadolu Ajansı 
(AA), Sabah gazetesi, Sözcü gazetesi ve Hürriyet gazetesinin resmi Twitter he-
saplarından paylaşılan tweet ’ler incelenmiştir. Yapılan analizde haber tweet ’le- 
rinin 48 saat içindeki etkileşim oranları ve günün belli zaman dilimlerinde gön-
derilen tweet ’lerin kullanıcılar tarafından ne kadar retweet edildiği ve beğenil-
diğiyle ilgili bilgiler verilmiş, tweet ve beğeni sayılarının toplam takipçi sayıları-
na oranları hesaplanarak kullanıcıların etkileşim düzeyleri belirlenmiştir.

Gazetecilerin Twitter ’ı günlük iş akışlarının bir parçası olarak kullanma-
ları etik sorunları da beraberinde getirmiştir. Narin (2013) gazetecilik etiğini  
Twitter bağlamında ele alan çalışmasında, Twitter ’da medya çalışanlarının 
paylaşımları ile birlikte gözlenen “yeni medya etiği” tartışmalarını literatür 
taraması yoluyla incelemiştir. Türkiye’de ulusal gazetelerin ve popüler gaze-
tecilerin Twitter hesaplarına ilişkin sayısal bilgilerin de aktarıldığı çalışmada, 
gazetecilik etiği bağlamında Twitter ’ın kullanımına ilişkin temel sorunlar üze-
rinde durulmuştur. Çalışmada Türkiye’deki basın kuruluşları ve meslek örgüt-
lerinin yeni etik düzenlemelere öncülük etmesi gerektiği vurgulanırken, bu 
düzenlemelerin kurumun ya da işvereninin itibarını ve kazancını olduğu kadar 
gazetecinin temel sorumluluk ve haklarını da koruma altına almasının gerekli 
olduğu belirtilmiştir.

Haber tüketicilerinin Twitter ’ı haber aracı olarak kullanmalarına yönelik 
yapılan araştırmalarda ise tüketici tercihleri üzerinde durulmuştur. Bu bağlam-
da Kuyucu (2014), Twitter kullanıcılarının sosyal medya platformunu bir haber 
aracı olarak algı ve kullanımına yönelik yaptığı çalışmasında, Twitter ’ın çevre-
sel bir haber mecrası olarak yaygınlaştığını ve bireysel çıkışlı bir gazetecilik an-
layışının geliştirildiğini belirtmiştir. Araştırmada Twitter kullanıcılarının günlük 
haber ihtiyaçlarını bu mecradan karşıladığı ve aynı zamanda haber üretimine 
de katkıda bulunduğu saptanmıştır. 

Gazetecilik ve Twitter bağlamındaki çalışmaların kategorize edildiği bir 
başka eserde ise akademinin bu alandaki çalışmaları derlenmiştir. Hülür ve 
Yaşın’ın (2019) editörlüğünde hazırlanan Bilgi Doğruluk ve Twitter isimli eser-
de gazetecilik ile Twitter arasındaki ilişki kuramsal ve akademik çalışmalar 
bağlamında dokuz ayrı başlık altında, farklı yazarlar tarafından irdelenmiştir. 
Başlıklar şöyle sıralanmaktadır: “Küresel İnsanın Hayal Alanı Olarak Twitter’ı 
Anlamak”, “Geçmişten Günümüze Bilgi ve Yöntemin Temelleri”, “Epistemolojik 
Bir Tartışma: Twitter’da Doğruluk-Ötesi Konulu Çalışmalar”, “Sahte Haber ve 
Twitter Hakkında Yapılmış Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme”, “Toplumsal Hare-
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ketlerin Twitter’a Yansımaları ve Hashtag Aktivizm ile İlgili Çalışmalar”, “Twit-
ter’ı Ele Alan Kriz İletişimi ve Kriz Yönetimi Çalışmalarının Analizi”, “Twitter 
Gazeteciliği Çalışmaları”, “Twitter ve Yeni Olanaklar: Sosyal Medyayla Birlikte 
Dönüşen Pazarlama ve Tüketim Biçimleri Üzerine Bir Literatür İncelemesi”, “Si-
yasal İletişim Süreçlerinde Yeni İletişim Mecrası Olarak Twitter Kullanımı”. 

Yöntem

Bu çalışmanın temel amacı YÖK Tez Merkezi’nde yer alan Twitter ve gazetecilik 
bağlantılı konularda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu amaç doğ-
rultusunda çalışmada YÖK Tez Merkezi üzerinden bir tarama gerçekleştirilmiş 
ve konu ile ilgili lisansüstü çalışmalar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. “Twit-
ter” başlığı ile YÖK Tez Merkezi’nde yapılan incelemede 133 yüksek lisans, 19 
doktora tezine ulaşılmıştır. “Twitter gazeteciliği” anahtar kelimesi ile yapılan 
taramada herhangi bir teze rastlanmamıştır. Ancak “Twitter” anahtar kelimeli 
taramanın içinde gazetecilik bağlantılı olan dokuz yüksek lisans ve iki doktora 
tezi olmak üzere 11 teze erişim sağlanmıştır. Tez Merkezi’nden ilgili aramalar 
15.03.2020-20.03.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın evrenini Twitter gazeteciliği alanındaki lisansüstü tezler oluş-
turmaktadır. Bu çalışmada örneklem belirleme yoluna gidilmemiş, bunun ye-
rine veri tabanının sunduğu ilgili tezlerin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Böy-
lece çalışma, araştırma evrenini oluşturan, biri hariç erişime açık tüm tezleri 
kapsayacak biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında YÖK Tez Mer-
kezi’nde Twitter gazeteciliği alanında yapılmış lisansüstü tezler yıl sınırlaması 
gözetilmeksizin incelenmiş, konu ile ilgisi olmayan tezler ise çalışmanın kapsa-
mı dışında bırakılmıştır. 

Araştırmada, belge üzerinde doğrudan gözlem tekniği ile veri toplama yo-
luna gidilmiş olup elde edilen veriler içerik çözümlemesi tekniği ile incelen-
miştir. Her bir tezin bir çözümleme birimi olarak alındığı içerik çözümlemesine 
temel oluşturan kategoriler ise inceleme konusu yapılan tezin yılı, tezin konu-
su, tezin yöntemi, tezde kullanılan veri toplama ve çözümleme teknikleri, tezin 
hangi üniversite ve program bünyesinde hazırlandığı biçiminde belirlenmiştir. 
Söz konusu birim ve kategoriler temel alınarak gerçekleştirilen kodlama işle-
minin ardından verilerin frekans dağılımları hesaplanmış ve tablolar oluşturu-
larak elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

 
Bulgular

Çalışmanın bu kısmında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı 
Twitter ve gazetecilik bağlantılı tezlerden elde edilen bulgu ve yorumlar yer 
almaktadır:
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Tablo 1. Twitter ve gazetecilik bağlantılı yüksek lisans tezleri

Araştırmacı Tezin Adı
Örneklem/

Veri Toplama 
Teknikleri

Temel Bulgular

Laura 
Avadar 
(2013)

Gazetecilerin 
Twitter kullanım 

pratikleri ve 
Twitter kullanım 

pratiklerinin 
gazetecilikte 

neden olabileceği 
değişimler: Siber 

antropoloji 
yaklaşımıyla

50 gazeteci ile 
çevrimiçi yarı 

yapılandırılmış 
mülakat 

ve Twitter 
hesaplarının 

çevrimiçi 
gözlem 

tekniğiyle 
incelenmesi

Twitter, gazetecilerin mesleki va-
roluşlarını daha yerel, hatta daha 

kişisel bir yolla sürdürmelerine 
olanak sağlamaktadır. Twitter 
kullanım pratikleri gazetecilik 

mesleği üzerinden birtakım de-
ğişikliklere neden olmuştur. Bu 
değişim ve dönüşüm özellikle 
gazetecinin imajı üzerinde yo-

ğunlaşmaktadır.

Zehra İdil 
Uzunyol 
(2013)

Sosyal medya 
ve değişen 

gazetecilik: Haber 
kaynağı ve haber 

mecrası olarak 
Twitter

Literatür 
tarama 

tekniği ve 5 
gazetecinin 

Twitter 
hesaplarının 

takip edilmesi

Twitter sayesinde kendi hesa-
bından bir enformasyon akışının 

sağlanıyor olması gazetecinin 
marka yaratım sürecine önemli 

katkı sağlamaktadır. Gazeteciler, 
marka kaygısıyla Twitter orta-

mında genel gazetecilik meslek 
ilkeleri çerçevesinde kişisel oto-

kontrol uygulamaktadırlar.

Gülcan 
Tosun 
(2013)

Sosyal medyanın 
yazılı basında 

gündem 
oluşturmadaki rolü 

(Örnek çalışma 
Twitter )

5 gazetede 
(Hürriyet, 

Sabah, Posta, 
Zaman ve 
Sözcü), 3 

aylık süreç 
içerisinde 

toplam 856 
Twitter 

kaynaklı haber 
incelemesi ve 
içerik analizi

Twitter ’ın yazılı basında gün-
dem oluşturmada etkin bir rolü 
bulunmaktadır. Twitter gündem 

oluşturmada en çok magazin 
haberleri yönünde etkilidir. Yazılı 
basının ideolojik durumuna göre 
Twitter ’ın gündem oluşturmada 

rolü vardır.
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Necati 
Keleş 
(2015)

Mısır’daki 
toplumsal 

hareketler ve 
Anadolu Ajansı: 

Örnek olay olarak 
Anadolu Ajansı’nın 
Twitter iletilerinin 

analizi

507 tweet, 
nicel ve nitel 
içerik analizi

AA’nın, söz konusu dönemde 
Türk dış politikasının öncelikli 

konusu haline gelen Mısır’ı 
önemli gündem maddelerinden 

biri olarak gördüğü ve dış 
politikaya hâkim olan söyleme 
paralel yayın yaptığı ortaya ko-
nulmuştur. Anadolu Ajansı’nın, 

Mısır’daki olayın, demokrasi, 
insan hakları ve özgürlükler yö-
nünden yarattığı sorunları gün-
deme taşıdığı, AFP ve Reuters’e 
göre Twitter ’ı daha etkin kullan-
dığı görülmüştür. Twitter hesabı-
nı takip edenlerden söz konusu 
tweet ’lerle etkileşim kuranların 
büyük çoğunluğunun, AA’nın bu 
yayın politikasına olumlu yaklaş-

tığı tespit edilmiştir.

Hatice 
Kübra 

Kocaoğlu 
(2015)

Alternatif 
haber kaynağı 
olarak Twitter 
ve gazeteciliğe 

etkileri

Türkiye’de 
en çok satan 

beş ulusal 
ölçekli gazete 

(Hürriyet, 
Milliyet, Posta, 
Sözcü, Zaman ) 

ile en çok 
takip edilen 
beş haber 
sitesinin 

(haberturk.
com,  

hurriyet.com.tr, 
internethaber.

com,  
milliyet.com, 

sabah.com.tr ) 
içerik analizi 

ve meslek 
profes- 

yonelleri 
ile mülakat 
yapılması

Haber kuruluşları için alternatif 
bir haber kaynağı haline gelen 

Twitter, aynı zamanda medya ku-
ruluşları ve gazeteciler açısından 
da haberlerini servis edebildik-
leri bir mecraya evrilmiştir. Her 
iki mecrada da Twitter kaynaklı 
ve bağlantılı haberlerin, rutin 
haber kapsamında öne çıktığı 

görülmektedir. Her iki mecrada 
da habercilik pratikleri açısından 
büyük farklar olmadığı, Twitter 
kaynaklı haberleri kullanmada, 
kullanılan kategorilerin, habere 
yaklaşımın, öne çıkan haber kay-
naklarının benzer olduğu dikkat 
çekmektedir. En büyük farklılık 
kullanılan görsel öğelerde orta-

ya çıkmaktadır.
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Tahsin 
Eren Sayar 

(2016)

Türkiye’deki TV 
haber kanallarının 
yeni mecra olarak 
Twitter ’ı kullanımı

TRT, Habertürk 
ve Bianet 

temsilcileri 
ile Twitter 

hesapları ile 
ilgili mülakat 

ve söylem 
analizi

Twitter ile haber kanalları ve 
haber portalları ilişkisinin bir 
karmaşıklık içerisinde olduğu 

sonucuna varılmıştır. Kanalların 
Twitter ’a olan şüpheli yaklaşımı 
devam etmektedir. Bu nedenle 
kullanıcı kalitesinin artması ve 

sahte hesapların engellenmesi-
nin Twitter ’a olan güveni artıra-

cağı ön görülmektedir.

Valeria 
Elosia 

Moreno 
Serrano 
(2017)

Spor gazetelerinin 
Twitter kullanımları 
üzerine bir çalışma: 

Türkiye- Ekvador 
karşılaştırması

Fanatik ve El 
Comercio spor 
gazetelerinin 

Twitter 
hesaplarının 

içerik 
analizi ile 

incelenmesi. 
Derinle-

mesine bilgi 
toplama ve 

karşılaştırma 
modeli 

kullanılması

Twitter, medya izleyicisiyle etkili 
bir şekilde iletişim kurmada ve 
en güncel bilgilerin hızlı bir şe-
kilde iletilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Her iki gazetenin 
de hashtag kullandığı ve paylaş-
mış olduğu tweet ’lere okuyu-
cular tarafından yanıt verildiği 
görülmüştür. Her iki gazetenin 

paylaşımlarının yoğunlaştığı 
saatler arasında Türkiye ve Ek-
vador arasındaki zaman farkına 

bağlı olarak, önemli değişiklikler 
olduğu tespit edilmiştir. Bir 

iletinin siber alanda daha fazla 
paylaşılmasında yayın kalitesinin 

içeriği ve öneminin yanı sıra o 
iletinin multimedya kaynakları-
nın olup olmaması da önemlidir.

Seyit 
Gölcük 
(2018)

Türkiye’de Twitter 
bağlamında kendi 

siyasi görüşüne 
yakın haberleri 
takip etme ve 

siyasal kutuplaşma 
ilişkisi

Twitter ’dan 
çekilen 

2.790.339 
kişilik bir 
örneklem 

ve bu kişiler 
arasındaki 

toplam 
48.316.548 
farklı siyasi 

haber ve 
milletvekili 
hesaplarını 
takip etme 
ilişkisinin 

incelenmesi

Bir partiye yakınlık duyan Twit-
ter kullanıcılarının kendi siyasi 
görüşlerine yakın haber sitele-
rini yüksek derecede, kendi gö-

rüşlerine zıt fikirler içeren haber 
sitelerine ait hesapları ise çok az 
derecede takip ettikleri ortaya 

konulmuştur. Ayrıca bu durumun 
kutuplaşmayı tetiklediği de ifade 

edilmektedir.
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Mete 
Ogün 
Parlak 
(2019)

Yeni medya ve 
haberciliğin 
dönüşümü: 

Gazetecilik mecrası 
olarak Twitter

60 gazeteciye 
yüz yüze 

anket 
uygulaması 

ve SPSS 
programında 

analizi

İnternetin “etkileşimli” yapısı, 
gazetecilerin haber tüketicisi ile 

ilişkisinde belirleyici rol oyna-
maktadır. Gazeteciler gündemi 

en fazla Twitter üzerinden takip 
etmektedirler. Hızın öneminin 
artması, gazetecilerin haber 

içeriğini teyit etme pratiğini göz 
ardı etmelerine neden olmak-
tadır. Tüm bu dönüşüm süreci, 
beraberinde bu duruma uyum 

sağlayabilecek ve yönetebilecek 
gazetecilerin yetiştirilmesini 

gerekli kılmaktadır.

Tablo 2. Twitter ve gazetecilik bağlantılı doktora tezleri

Araştırmacı Tezin Adı
Örneklem/

Veri Toplama 
Teknikleri

Temel Bulgular

Gizem 
Melek 
(2015)

Medya arası 
gündem 

belirleme kuramı 
çerçevesinde 

Hürriyet ve Twitter 
üzerine bir çalışma

Hürriyet 
Online ve 

Twitter 
gündeminin 

bilgisayar 
destekli içerik 

analizi ve 
çapraz zaman 

gecikmeli 
panel 

tasarımları ile 
incelenmesi

Ana akım medyanın eski gündem 
belirleme gücüne sahip olmadığı 

ve Twitter ’ın da Türkiye’deki 
popüler söylemde ifade edildiği 
gibi bir gündem belirleme gücü 
olmadığı ortaya konulmuştur. İki 
medya arasında bir etkileşimin 

olduğu belirtilmekte, haber 
medyası ile sosyal medya arasın-
daki ilişki uluslararası bağlamda 

benzer görülmektedir. 
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Aygün 
Özsalih 
(2017)

Sosyal medyada 
medyalar arası 

gündem belirleme: 
ABD ve Türkiye’de 

Twitter örneği

ABD ve Türki-
ye’de, üç bü-

yük gazetenin 
Twitter he-

sapları örnek 
alınarak, konu 

gündemleri 
arasında med-
yalar arası iliş-
ki ve etkilerin 
içerik analizi, 

Pearson 
korelasyon 

analizi ve çap-
raz-yürütmeli 

korelasyon 
analizi ile ince-

lenmesi

ABD ve Türkiye’de, büyük ga-
zetelerin Twitter hesaplarının 

konu gündemleri arasında med-
yalar arası ilişki ve etkilerinin 

olduğu ortaya çıkmıştır. Her iki 
ülke de medyalar arası gündem 
belirleme bakımından birbirine 
kısmen benzemektedir. Ayrıca, 

ABD ve Türkiye’deki gazetelerin 
Twitter gündemleri arasında 
karşılıklı etkilere ilaveten tek 
yönlü medyalar arası gündem 
belirleme etkilerinin olduğu 

görülmüştür.

Türkiye’de Twitter gazeteciliği ile ilgili lisansüstü çalışmaların 2013 yılından 
itibaren literatüre dâhil olduğu görülmektedir. İncelenen tezler, 2013-2019 yıl-
ları arasında değişkenlik göstermektedir. Türkiye’de Twitter gazeteciliği ile ilgili 
yapılan yüksek lisans tezlerine bakıldığında en fazla tez çalışmasının 2013 yılın-
da yapıldığı görülmektedir. 2013’te 3, 2015’te 2, 2016, 2017, 2018 ve 2019’da 
ise birer yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bu tezlerin ikisi İngilizce, diğerleri 
Türkçedir. Yüksek lisans tezlerine oranla oldukça düşük bir sayıya sahip olan 
doktora tezlerinin ise 2015 (1) ve 2017 (1) yıllarında yapıldığı görülmektedir 
(Tablo 3).

Tablo 3. Lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı

Yıllar Yüksek Lisans (n) Doktora (n) Yüzde (%)

2013 3 - 27,3

2014 - - -

2015 2 1 27,3

2016 1 - 9,1

2017 1 1 18,1

2018 1 - 9,1

2019 1 - 9,1

Toplam 9 2 100

Genel olarak bakıldığında bu konuyla ilgili olarak 2013 (%27,3) ve 2015 
(%27,3) yıllarında daha çok çalışma yapıldığı, son yıllarda ise daha az sayıda 
çalışma yapıldığı dikkat çekmektedir. 2014 yılında ise bu alanda yapılmış bir 
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teze rastlanmamıştır (Tablo 3). Son yıllarda YÖK Tez Merkezi’nde tez sayısın-
daki (600 binden fazla) artışa rağmen Twitter gazeteciliği ile ilgili lisansüstü 
çalışmaların yeterli olmadığı ifade edilebilir. 

Tablo 4. Lisansüstü çalışmaların konularına göre dağılımı

Konular Yüksek Lisans (n) Doktora (n) Yüzde (%)

Gazetecilerin Twitter 
Kullanımı ve Haber Kaynağı 
Olarak Twitter Kullanımı

4 - 36,3

Medya/Medyalar Arası Gün-
dem Belirleme İlişkisi/Etkisi

1 2 27,3

TV kanallarının Twitter 
Kullanımı

1 - 9,1

Spor Gazetelerinin Twitter 
Kullanımı

1 - 9,1

Siyasal İletişim Bağlamında 
Twitter Kullanımı

1 - 9,1

Toplumsal Hareketler 
Bağlamında Twitter Kul-
lanımı 

1 - 9,1

Toplam 9 2 100

Hazırlanan tezlerin genellikle Twitter kullanımına yönelik yapıldığı belir-
lenmiştir. Bu çalışmalar ise konularına göre; gazetecilerin Twitter kullanımı ve 
haber kaynağı olarak Twitter kullanımı (%36,3), medya/medyalararası gündem 
belirleme ilişkisi/etkisi bağlamında Twitter kullanımı (%27,3), TV kanallarının 
Twitter kullanımı (%9,1), spor gazetelerinin Twitter kullanımı (%9,1), siyasal 
iletişim bağlamında Twitter kullanımı (%9,1) ve toplumsal hareketler bağla-
mında Twitter kullanımı (%9,1) olarak sınıflandırılabilir. Çalışmalar ana tema 
olarak altı ayrı kategoride tasnif edilmiş ve değerlendirmeler de bu odak üze-
rinden yapılmıştır (Tablo 4 ).

Gazetecilerin Twitter kullanımı ve haber kaynağı olarak Twitter konusunda-
ki çalışmalardan ilki Avadar’a aittir. Avadar (2013) çalışmasında, gazetecilerin 
Twitter kullanım pratikleri ile bu pratiklerin gazetecilik mesleğinde yol açtığı 
değişimleri ele almaktadır. Bu bağlamda araştırmada “Gazetecilerin Twitter 
kullanım pratikleri gazetecilik mesleğinde değişimlere yol açar” hipotezini 
doğrulamak amacıyla “Gazeteciler neden ve nasıl Twitter kullanıyorlar?”, “Ga-
zeteciler zamanının benzersiz iletişim araçlarından biri olan Twitter’ı kullanır-
ken ne gibi pratikler geliştiriyorlar?” ve “Gazetecilerin Twitter kullanım pratik-
leri doğrultusunda gazetecilik mesleğinde değişimler meydana geliyor mu?” 
sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma kapsamında Twitter ’ı etkin bir biçimde 
kullanan 50 Türk gazeteciyle e-posta aracılığıyla çevrimiçi gerçekleştirilen yarı 
yapılandırılmış mülakatlar ve gazetecilerin Twitter hesapları gece ve gündüz 
takip edilerek yürütülen gözlemler doğrultusunda aydınlatılmaya çalışılmıştır. 
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Siber antropoloji disiplini ile şekillendirilen çalışmada yapılan mülakat ve göz-
lem sonuçları, gazetecilerin Twitter kullanım pratiklerinin gazetecilik mesleği 
üzerinde birtakım değişikliklere neden olduğunu göstermiştir.

Bu konudaki çalışmalardan ikincisinde Uzunyol (2013) Twitter kullanımının 
gazetecilik pratiklerinde neden olduğu değişime odaklanmıştır. Çalışmada bü-
tünsel bir yaklaşımla olaylar ve gelişmeler, neden ve sonuç ilişkisi içinde betim-
sel bir yöntemle araştırılmıştır. Temel olarak literatür tarama tekniği kullanılan 
çalışmada belirlenen gazetecilerin Twitter hesapları takip edilmiş ve yerli/ya-
bancı medya kurumlarının sosyal medya kullanım kılavuzları incelenmiştir. İn-
ternet ortamında ve yazılı medyada yer alan gazetecilerin Twitter kullanımına 
ilişkin tartışmaları taranmış, Wall Street Journal ’ın teknoloji editörü ile müla-
kat yapılarak veri toplanmıştır. Araştırmada, Twitter sayesinde kendi hesabın-
dan bir enformasyon akışının sağlanıyor olmasının gazetecinin marka yaratım 
sürecine önemli katkı sağladığı ifade edilmektedir. Söz konusu gazetecilerin 
yine marka kaygısıyla Twitter ortamında genel gazetecilik meslek ilkeleri çer-
çevesinde kişisel otokontrol uyguladıklarını da gözlemlenmiştir.

Gazetecilerin Twitter kullanımı ve haber kaynağı olarak Twitter konusunda-
ki çalışmalardan üçüncüsünü gerçekleştiren Kocaoğlu (2015) ise alternatif bir 
haber kaynağı olarak genelde sosyal medya, özelde Twitter ’ın habercilik üze-
rinde oluşturduğu etkileri içerik analizi ve mülakat yöntemleri ile incelemiştir. 
Çalışmada geleneksel medya ve çevrimiçi haber sitelerinde yer alan Twitter 
kaynaklı ve bağlantılı haberler içerik çözümlemesine tabi tutulmuş, Twitter ’ın 
yazılı basında ve internet gazeteciliğinde alternatif bir haber kaynağı olarak 
etkisi ölçülürken, bu bağlamda kaynaklık ettiği haberlerin çeşitli açılardan içe-
rik değerlendirmesi de yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda ulusal 
ölçekli gazeteler ve internet gazetelerinde Twitter kaynaklı haberlerin kullanı-
mına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Mülakat yöntemiyle Twitter ’ın gaze-
tecilik meslek pratiklerine ve haber merkezi yapılarına olan etkisi irdelenmiş-
tir. Haber kuruluşlarında çalışan gazetecilerle yapılan mülakatlarda; Twitter ’ın 
haber üretim ve yayım sürecine etkileri, gazetecilik ve etik açısından sorunları, 
haber kuruluşlarındaki örgütlenme ve haber merkezi yapılarına etkisi ortaya 
konulmuştur. 

Gazetecilerin haber kaynağı olarak Twitter konusundaki çalışmalardan dör-
düncüsünü hazırlayan Parlak (2019) Twitter özelinde internetin, gazetecilik 
mesleğindeki dönüştürücü etkisi üzerinde durmuştur. Bu çalışmada, interne-
tin uygulama alanlarından biri olan sosyal medyanın, gazetecinin haber üre-
tim pratiklerindeki yeri ve haberciliğin dijital platformlara taşınmasıyla oluşan 
gazeteci ile haber tüketicisi ilişkisindeki dönüşümün yansımaları incelenmiştir. 
Bu doğrultuda çalışma kapsamında veri toplama tekniği olarak, aktif biçimde 
habercilik mesleğini icra eden gazeteciler ile anket uygulaması gerçekleştiril-
miş; Twitter özelinde gazetecilerin sosyal medyayı ne ölçüde haber kaynağı 
olarak gördükleri, sosyal medyadan haber üretiminde hangi düzeyde yarar-
landıkları ve haber tüketicisinin etkileşim faktörü temelinde sosyal medyanın 
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haber üretimindeki yeni konumuna yaklaşımları irdelenmiştir.

Medya/medyalar arası gündem belirleme ilişkisi/etkisi konulu üç ayrı çalış-
ma yapılmıştır. Bunlardan biri yüksek lisans, diğer ikisi doktora tezidir. 

Tosun (2013) tarafından yapılan araştırma kapsamında Twitter ’ın yazılı 
basınının gündemini oluşturmadaki rolü incelenmektedir. Çalışmayı kapsayan 
üç aylık süre içerisinde tiraj bazında ilk beş sırada yer alan gazeteler (Hürri-
yet, Sabah, Posta, Zaman ve Sözcü ) incelenmiş ve 856 Twitter kaynaklı haber, 
araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmada, Twitter ’ın yazılı basında gündem 
oluşturmadaki etkin bir rolü olduğu ortaya konulmaktadır. Twitter ’ın gündem 
oluşturmada en çok magazin haberleri yönünde etkili olduğu belirtilmektedir. 

Melek (2015) de çalışmasında Twitter ’ın ana akım medyanın gündemini be-
lirleme gücü olup olmadığını araştırmıştır. Hürriyet gazetesinin online haber 
sitesi (hurriyet.com.tr) ve Twitter ’ın incelendiği çalışmada, öncelikle Pazardan 
Cumartesiye olmak üzere bir hafta boyunca sabah ve akşamları iki kez veriler 
toplanmıştır. Her iki medyada yapılan ön analiz doğrultusunda bir codebook 
oluşturulmuş ve bu codebook ile hem Hürriyet ’e hem de Twitter ’a ayrı ayrı içe-
rik çözümlemesi yapılmıştır. Daha sonra medyalar arası gündem belirlemeyi 
test edebilmek için Rozelle-Campbell taban hizası ile çapraz zaman gecikmeli 
panel kullanılmıştır. Hürriyet ve Twitter arasında yedi günlük bir süreçte hem 
günler arasında hem de her günün özelinde karşılıklı bir medya arası gündem 
belirleme etkisi olduğunun varsayıldığı araştırma sonucunda, ana akım medya-
nın eski gündem belirleme gücüne sahip olmadığı ve Twitter ’ın da Türkiye’deki 
popüler söylemde ifade edildiği gibi bir gündem belirleme gücü olmadığı or-
taya konulmuştur. Çalışmada iki medya arasında bir etkileşimin olduğu belirti-
lirken, haber medyası ile sosyal medya arasındaki ilişki uluslararası bağlamda 
benzer görülmektedir.

Özsalih (2017) tarafından yapılan çalışmada ise daha önce geleneksel ve 
online medyalarda gerçekleşen medyalar arası gündem belirlemenin Twit-
ter ’da da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tespit edilmeye çalışılmıştır. ABD ve 
Türkiye’de üçer büyük gazetenin Twitter hesaplarının örnek alınarak yapıldığı 
çalışmada her iki ülkede de veriler içerik çözümlemesi ile toplanmış, haftalar 
itibariyle Pearson korelasyon analizi ile gazetelerin Twitter gündemleri arasın-
daki anlık ve otokorelasyonlar, çapraz-yürütmeli korelasyon çözümlemesi ile 
de etkiler ve nedensel ilişkiler ortaya konulmuştur. Çalışmada, ABD ve Türki-
ye’de, büyük gazetelerin Twitter hesapları konu gündemleri arasında medyalar 
arası ilişki ve etkilerin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çapraz korelasyonlardan 
yola çıkarak, ABD gazetelerinin Twitter gündemleri arasında karşılıklı; Türkiye 
gazetelerinin Twitter gündemleri arasında ise karşılıklı etkilere ek olarak tek 
yönlü medyalar arası gündem belirleme etkilerinin olduğu görülmüştür. Çalış-
ma sonucunda ABD ve Türkiye’nin medyalar arası gündem belirleme bakımın-
dan birbirine kısmen benzediği ortaya konulmuştur.

Televizyon kanallarının Twitter kullanımını inceleyen Sayar (2016) televiz-



Muzaffer ŞAHİN, Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU

ETKİLEŞİM    Yıl 3  Sayı 6  Ekim 202026

yon ve haber kanallarının sosyal medya ve tekelinde Twitter ’ı kullanarak izle-
yiciye ne şekilde ulaştığını araştırmıştır. Çalışmada TRT Haber, Habertürk ve Bi-
anet ile yapılan röportajlar ile kurum yöneticilerinin sosyal medya ve Twitter ’a 
bakış açıları irdelenmiştir. Söylem çözümlemesi yapılan çalışma kapsamında 
yukarıdaki haber kanallarının Twitter kullanarak izleyiciye ulaşıp ulaşmak is-
temedikleri ve Twitter ’dan haber paylaşımı sırasında ne tür kıstaslara önem 
verdiklerini öğrenmek amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında kanalların 
Twitter ’a olan şüpheli yaklaşımının sürdüğü görülmüştür. Bu nedenle kullanıcı 
kalitesinin artması ve sahte hesapların engellenmesinin Twitter ’a olan güveni 
artıracağı öngörülmektedir.

Spor gazetelerinin Twitter kullanımı üzerine çalışan Moreno Serrano (2017) 
gazeteler, dolayısıyla gazetecilerin bu mecrayı nasıl ve ne sıklıkta kullandıkla-
rı irdelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’den Fanatik, Ekvador’dan ise El Comercio 
spor gazetelerinin Twitter hesaplarının incelendiği araştırma, 2016 Rio Olimpi-
yat Oyunları döneminde yapılan paylaşımlarla sınırlı tutulmuştur. Sosyal med-
yanın, iletişim şekillerini değiştirmeye başladığının ifade edildiği çalışmada, bu 
değişimin gazetecilik özellikle de spor gazeteciliği alanında bir dönüşüme yol 
açtığı belirtilmektedir. 

Siyasal iletişim bağlamında Twitter kullanımı ise Gölcük (2018) tarafından 
irdelenmiştir. Gölcük çalışmasında, Twitter ’dan elde edilen özgün bir veri seti 
kullanılarak, kendi siyasi görüşüne yakın haberlere maruz kalma, siyasal kutup-
laşma ve bu ikisi arasındaki istatistiksel ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Araş-
tırmada Twitter ’dan 2.790.339 kişilik bir örneklem ve bu kişiler arasındaki top-
lam 48.316.548 farklı siyasi haber ve milletvekili hesaplarını takip etme ilişkisi 
çözümleme konusu edilmiştir. Bu çözümleme sonucunda bir partiye yakınlık 
duyan Türk Twitter kullanıcılarının kendi siyasi görüşlerine yakın haber siteleri-
ni yüksek derecede takip ettikleri, fakat kendi görüşlerine zıt fikirler içeren ha-
ber sitelerine ait hesapları çok az derecede takip ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca 
bu kullanıcıların, orantısız bir şekilde kendi görüşlerini temsil eden milletvekil-
lerini takip etme ve yine orantısız bir şekilde kendi görüşlerine yakın popüler 
hesapları retweet etme bağlamında kutuplaştıkları görülmüştür. Çalışma, ya-
kınlık hissedilen parti hangisi olursa olsun, yakın olunan ya da benimsenen gö-
rüşü destekleyen haberlerin kutuplaşmayı tetiklediğini, zıt görüşlü haberlerin 
ise partililerin kutuplaşmış tutumlarının azalmasına etki ettiğini göstermiştir. 

Toplumsal hareketler bağlamında Twitter kullanımını çalışan Keleş (2015) 
Anadolu Ajansı’nın, Mısır’da ordunun yönetime el koyması sonrasındaki iki haf-
talık süreçte gelişmeleri aktarırken, Türk dış politikasına hâkim olan söyleme 
paralel yayın yapıp yapmadığını Twitter ’daki içerikleri üzerinden incelemiştir. 
Anadolu Ajansı’nın resmi Twitter hesabından (@anadoluajansi ) paylaşılan 507 
tweet nicel ve nitel içerik çözümlemesiyle değerlendirilmiştir. Bu araştırmadan 
elde edilen bulgular, “AA’nın, söz konusu dönemde Türk dış politikasının ön-
celikli konusu haline gelen Mısır’ı önemli gündem maddelerinden biri olarak 
gördüğünü ve dış politikaya hâkim olan (darbe karşıtı ve Mursi yanlısı) söyleme 
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paralel yayın yaptığını” ortaya koymuştur. Anadolu Ajansı’nın, Mısır’daki olayın, 
demokrasi, insan hakları ve özgürlükler yönünden yarattığı sorunları gündeme 
taşırken, AFP ve Reuters’e göre Twitter ’ı daha etkin kullandığı görülmüştür. 
Twitter hesabını takip edenlerden söz konusu tweet ’lerle etkileşim kuranla-
rın büyük çoğunluğunun, AA’nın bu yayın politikasına olumlu yaklaştığı tespit 
edilmiştir.

Tablo 5. Lisansüstü çalışmaların yönteme göre dağılımı

Yüksek Lisans (n) Doktora (n) Yüzde (%)

Nitel 3 - 27,3

Nicel 4 2 54,6

Karma 2 - 18,1

Toplam 9 2 100

Twitter ve gazetecilik ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların yüzde 54,6’sını 
nicel çalışmalar oluştururken, yüzde 27,3’ü nitel, ve yüzde 18,1’i ise karma yön-
temlerle yapılmıştır. Yıldız (2016: 416) bu durumu nicel araştırma yapmanın 
nitel araştırmaya kıyasla daha çok çalışma grubuna ulaşabilmeyi ve ölçmeyi 
kolaylaştırması ile açıklarken, Gaffney ve Puschmann (2016: 122) ise anket ve 
konvansiyonel içerik analizi gibi geleneksel araçların aksine, sosyal medya in-
celenirken, araştırmanın keşif evresinin bile belirgin bir şekilde nicel olduğu-
nun altını çizmektedirler (Tablo 5 ).

Tablo 6. Lisansüstü çalışmaların veri toplama ve analiz tekniklerine göre dağılımı

Veri Toplama ve  
Analiz Teknikleri

Yüksek Lisans (n) Doktora (n) Yüzde (%)

İçerik çözümlemesi 6 2 50

Literatür tarama 2 - 13

Mülakat 3 - 19

Gözlem 1 - 6

Söylem analizi 1 - 6

Anket 1 - 6

İncelenen lisansüstü tezlerinin yüzde 50’sinde içerik çözümlemesi kul-
lanılırken, yüzde 19’u mülakat, yüzde 13’ü literatür tarama, yani betimsel, 
yüzde 6’sı gözlem, yüzde 6’sı söylem çözümlemesi ve yüzde 6’sı anket uygu-
laması ile gerçekleştirilmiştir (Tablo 6 ). Ayrıca doktora tezlerinde içerik çözüm-
lemesinin yanı sıra koreleasyon çözümlemesi ve Rozella Campbell taban hizası/
çapraz gecikmeli panel tasarımından da yararlanılmıştır. Tezlerin bir kısmında 
birden fazla teknik/yöntemin bir arada kullanıldığı görülmektedir. Diğer yan-
dan çalışma kapsamında incelenen tezlerde örneklem/çalışma grubu genel 
olarak gazeteciler, gazeteler, gazete haber siteleri ve Twitter hesaplarından 
oluşmaktadır. 
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Tablo 7. Lisansüstü çalışmaların üniversite ve anabilim dallarına göre dağılımı

Üniversiteler Enstitü Anabilim Dalı Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

Galatasaray 
Üniversitesi

SBE Radyo Televizyon ve Sinema 1 9,1

Ankara Üniversitesi SBE Gazetecilik 2 18,1

İstanbul Aydın 
Üniversitesi

SBE Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1 9,1

Gazi Üniversitesi 1 SBE Gazetecilik 3 27,3

Marmara Üniversitesi SBE Radyo Televizyon ve Sinema 1 9,1

ODTÜ SBE
Siyaset Bilimi ve  
Kamu Yönetimi

1 9,1

Ege Üniversitesi SBE Gazetecilik 1 9,1

İstanbul Üniversitesi SBE Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1 9,1

Toplam 11 100

Twitter  ve gazetecilik bağlantılı tezlerin üniversitelere ve anabilim dalları-
na göre dağılımına bakıldığında en fazla sayıda tezin Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında (%27,3) yapıldığı görülmekte-
dir. Bunu Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim 
Dalı (%18,1) takip etmektedir. Bu alanda lisansüstü tezlerin yapıldığı diğer 
üniversiteler ise Galatasaray, İstanbul Aydın, Marmara, İstanbul ve Orta Doğu 
Teknik üniversiteleridir. Bu konuyla ilgili Gazetecilik (6), Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım (2), Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim dallarının (2) yanı sıra Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında da (1) tez çalışması yapıldığı dikka-
ti çekmektedir. Özellikle iletişimle ilgili alanlardaki yüksek lisans ve doktora 
programlarının sayısı düşünüldüğünde yapılan tez çalışmalarının sayıca yeterli 
olmadığı söylenebilir. Tezlerin sadece sekiz üniversite ile sınırlı kalması da dü-
şündürücüdür. Yapılan çalışmaları devlet ve vakıf üniversitesi olarak değerlen-
dirdiğimizde ise tezlerin biri hariç (İstanbul Aydın Üniversitesi) devlet üniversi-
telerinde yapıldığı görülmektedir (Tablo 7 ).

Sonuç

Twitter günümüzde gazetecilerin ve medya kuruluşlarının günlük mesleki ru-
tinlerine dâhil ettikleri etkili bir araç haline gelmiştir. Twitter, özellikle gaze-

1	18	Mayıs 2018	 tarihli	 ve	7141  sayılı  Yükseköğretim	Kanunu	 ile	Bazı	Kanun	ve	Kanun	
Hükmünde	Kararnamelerde	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanunun	8.	maddesi	gereğin-
ce, Gazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	kapatılmıştır	ve	ilgili	anabilim	dallarında	
kayıtlı	olan	lisansüstü	öğrenciler,	Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversitesi	Lisansüstü	Eğitim	
Enstitüsüne	aktarılmıştır.
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tecinin haber kaynağını çeşitlendirmesi, haber kaynağına hızlıca ulaşabilmesi, 
haberin üretim ve yayılımının yanı sıra habere yönelik feed-back ’leri izlemesi 
bakımından önemli yenilikler getirmiştir. Gazetecilerin Twitter kullanımının 
gazetecilik mesleğinin pratikleri üzerinde yol açtığı değişimleri görebilmek ve 
gazeteciliğin hızla değişen bir dünyada gelişen rolünü daha iyi anlayabilmek 
için Twitter eksenli yapılacak olan çalışmalar önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada YÖK Tez Merkezi’nde yer alan Twitter ve gazetecilik bağlantılı 
dokuz yüksek lisans, iki doktora tezi içerik çözümlemesi tekniği ile incelenmiş-
tir. Ülkemizde Twitter gazeteciliği ile ilgili lisansüstü çalışmaların 2013 yılından 
itibaren başladığı görülmektedir. Türkiye’de Twitter gazeteciliği ile ilgili en faz-
la lisansüstü tez çalışması, bu alanda ilk çalışmaların yapıldığı 2013 yılına aittir. 
Türkiye’de ve dünyada Twitter ’a olan ilginin ve kullanımın her geçen gün art-
masına rağmen bu alanda yapılan çalışmalarda bir artış yaşanmamıştır. Twitter 
ve gazetecilik bağlantılı lisansüstü tezler incelendiğinde çok az sayıda çalış-
manın doktora düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum henüz bu konu-
ya yeterince önem verilmediğini göstermektedir. Lisansüstü tezlerde Twitter 
gazeteciliği ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi ve öğrencilerin bu alanlarda 
farklı çalışmalar yapması teşvik edilmelidir. 

Yapılan araştırmada incelenen lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağı-
lımına bakıldığında; en fazla Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazete-
cilik Anabilim Dalı ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik 
Anabilim dalları bünyesinde gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bunun nedeni söz 
konusu üniversitelerin lisansüstü eğitimde belli bir geçmişe ve deneyime sahip 
olmaları ile açıklanabilir. Ancak Türkiye’de özellikle iletişim alanındaki lisansüs-
tü programlarının sayısı dikkate alındığında bu konu ile ilgili yapılan tezlerin sa-
yısının yeterli olmadığı söylenebilir. Ayrıca yapılan tezlerin belli üniversitelerle 
sınırlı kalması da ayrıca değerlendirilebilir. Yapılan çalışmaları devlet ve vakıf 
üniversitesi olarak değerlendirdiğimizde ise tezlerin biri hariç (İstanbul Aydın 
Üniversitesi) tamamının devlet üniversitelerinde yapıldığı görülmektedir. 

Konuları kapsamında değerlendirildiğinde ise yapılan tezlerin genellikle 
Twitter kullanımına yönelik yapıldığı ifade edilebilir. Bu çalışmalar; gazetecile-
rin Twitter kullanımı, haber kaynağı olarak Twitter kullanımı, medya/medyalar 
arası gündem belirleme ilişkisi/etkisi bağlamında Twitter kullanımı, TV kanal-
larının Twitter kullanımı, spor gazetelerinin Twitter kullanımı, siyasal iletişim 
bağlamında Twitter kullanımı ve toplumsal hareketler bağlamında Twitter kul-
lanımı üzerine gerçekleştirilmiştir. 

Twitter ve gazetecilik ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin büyük çoğunlu-
ğunda nicel yöntemler kullanılmıştır. İncelenen tezlerde en yaygın kullanılan 
araştırma ve analiz tekniği ise içerik analizidir. Bunun dışında yapılan tezler-
de mülakat, literatür tarama, gözlem, anket tekniklerinin yanı sıra söylem çö-
zümlemesi, koreleasyon çözümlemesi ve Rozella Campbell taban hizası/çapraz 
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gecikmeli panel tasarımından da yararlanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışma 
kapsamında incelenen tezlerde çalışma grubu olarak gazeteciler, gazeteler, 
gazete haber siteleri ve Twitter hesapları ele alınmıştır. 

Sonuç olarak, Twitter kullanıcı sayısı her geçen gün artmasına ve gaze-
teciler için yeni bir kapı aralamasına rağmen ülkemizde bu alanda yapılan li-
sansüstü tezlerin sayıca yeterli olmadığı görülmüştür. Twitter gibi etkin sosyal 
medya mecralarında yapılan araştırmalar, geleneksel medya üzerinden yapılan 
araştırmalara göre daha karmaşık bulunmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar 
tarafından çok fazla tercih edilmediği söylenebilir. Ancak bu alanda dünyadaki 
gelişmeleri de takip ederek yeni yöntem ya da veri toplama teknikleri konu-
sunda yeni yönelimlere ihtiyaç bulunmaktadır. Twitter haberciliği üzerinden 
yapılacak çözümleme ve incelemelerin artması araştırmacıların da bu alana 
yönelmesine neden olacaktır. 
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