
Nevzat Melih TÜNEK THK Üniversitesi Bilişim Teknolojileri  Bölümünde Yüksek Lisans 
Öğrencisi, bu sunumda sosyal medyanın e-devlet üzerindeki etkileri konusu ele alınmıştır.
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Sunum kapsamında sosyal medyanın nasıl büyüdüğü e-devlet açısından bu teknolojiyi 
nasıl kazanıma dönüştürdüğü alt başlıklar altında ele alınmıştır.
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Sosyal medyanın kullanım araçları özellikle gelişen teknolojiyle twitter ve facebook 
Türkiye’de kullanım oranları yüksek olması bu uygulamaları ön plana çıkarmaktadır.
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İletişimin ne kadar önemli olduğu tek ve çift yönde nasıl bir etkileşimde olduğu konusuna 
değinilmiştir.
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Geleneksel ve sosyal medyanın karşılaştıralarak ayırt edici özellikleri belirtilmiştir.
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Teknolojinin gelişimi sosyal medya ya olan ilginin artması avantajları ve dezavantajlarını 
kuşkusuzki gözden kaçmaktadır.Bu konuda az da olsa teknik bilgi aktarılcaktır.
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Küresel Dünyada sosyal medyanın etkileri genel ve Türkiye bazlı istatiki verilere konu 
alınmıştır.
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Global dünyada  ön plana çıkan istatiki verileri ele alınmıştır. Ocak 2015 itibariyle (3.010) 
milyar kişi olarak saptanmış bulunuyor. Bu sayı, 7.210 milyar olan insan nüfusunun tam % 
42’sine tekabül ediyor.

İnternet kullanıcıları arasından tam 2.078 milyar kişi ise aynı zamanda sosyal medyada 
aktif. Bu da toplam insan nüfusu içerisinde %29’a denk geliyor.

Dünyada 3.649 milyar kişi mobil telefon/cihaz kullanırken, bu kişilerin de 1.685 milyarı 
mobil cihazları ile sosyal medya hesaplarını kullanmış görünüyorlar.
istatistiki veri kaynağı : www.wearesocial.net
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Dünyada geçen yıla göre internetin ve sosyal medyanın artış verileri ele alınmıştır. We
Are Social’ın geçtiğimiz yıl ile yaptığı kıyaslamadan ise çarpıcı sonuçlar 
çıkıyor. istatistiklere göre dünya nüfusu sadece yüzde 1.6 artarken internet kullanıcı sayısı 
yüzde 21 artış gösteriyor. Bu da 525 milyon yeni internet kullanıcısı anlamına geliyor.

İnternet kullanıcı sayısındaki artış sosyal medya kullanım oranına da yansımış görünüyor. 
Öyle ki dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcıları da bir yıl içerisinde yüzde 12 artmış 
görünüyor.

Mobil cihaz kullanımı yüzde 5 artmasına karşın mobil cihazlardan sosyal medya kullanımı 
yüzde 23 artıyor. Bu da 313 milyon yeni kullanıcı anlamına geliyor.
İstatistiki veri kaynağı : www.wearesocial.net
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Araştırmalar gösteriyor ki sosyal medya kullanım oranları mobil cihazlarla daha aktif 
olarak göze çarpmaktadır. Ocak 2015 tarihli araştırmaya göre 76.7 milyon nüfuslu ülke 
37.7 milyon internet kullanıcısı ve  aynı zamanda  40 milyon internet kullanıcısı sosyal 
medya da aktif bir şekilde kullanmaktadır. 

Türkiye’de 69.6 milyon mobil telefon ve cihaz kullanırken 32 milyon kişi mobil sosyal 
medya hesaplarını kullanmış görünüyorlar.
İstatistiki veri kaynağı :  www.wearesocial.net
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Türkiye geçen yıllara göre ivme kazanmış gözükmektedir. İstatistiklere göre internet 
kullanıcı sayısı yüzde %5  artış gösteriyor. Bu da 3. milyon 835 bin kişi  yeni internet 
kullanıcısı anlamına geliyor.

İnternet kullanıcı sayısındaki artış sosyal medya kullanım oranına da yansımış görünüyor. 
Öyle ki dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcıları da bir yıl içerisinde yüzde 11 artmış 
görünüyor.

Mobil  ve cihaz kullanımı yüzde 2 artmasına karşın mobil cihazlardan sosyal medya 
kullanımı yüzde 14 artıyor. Bu da 4.48  milyon yeni kullanıcı anlamına geliyor.
İstatistiki veri kaynağı : www.wearesocial.net
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Türkiye araştırmasında ülke içinde en çok hangi sosyal medya araçlarını kullandığını 
grafikte özetlemektedir. İstatistiki veri kaynağı : http://wearesocial.net/ 
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Oecd 2012 yılındaki incelemelerine göre sosyal medyanın ülke bazlı oranları 
belirtilmiştir.We are socail araştırmalarında 2015 verileri mevcuttur.
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Sosyal Medya ve e-devlete giriş,
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E-devleti vatandaş odaklı hizmetlerini temel tanımını ve teknik özelliğini anlatan bilgi 
içermektedir.
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E-devletin hem kamu hemde vatandaş için avantajlarını maddeler halinde artan iş 
yükünü nasıl avantaja dönüştüğünü anlatan çalışma.
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E-devletin yapısı
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Oecd raporuna göre göze çarpan hükümetlerin twitter popülerliği sayısal veriler olarak 
sunulmuştur.
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E-devletin E-belediye bölgesel bazlı nasıl entegre edildiği ve  kendi sistemlerini vatandaşa 
nasıl hizmetlerde bulunulduğuna değinilmiştir.
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Sosyal medyanın belediyeler nezninde nasıl bir işleyiş içinde olduğu ve ne  gibi sosyal 
medya araçlarını kullandıklarını özellikle twitter üzerinden vatandaşlarına bilgiler 
aktarıldığı ve vatandaşlardan gelen problemlerini nasıl çözümleme alt yapısına sahip 
olduklarını anlatılmaktadır.
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Keçiören belediyesinin twitter üzerinden vatandaşlara belediye hizmetleri hakkında 
bilgilendirme halktan gelen soruları anlık olarak çözüme sosyal medya aracı twitterı 
kullanarak çözümlemektedirler.
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Bağcılar  belediyesinin twitter üzerinden vatandaşlara belediye hizmetleri hakkında 
bilgilendirme halktan gelen soruları anlık olarak çözüme sosyal medya aracı twitterı 
kullanarak çözümlemektedirler.
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Kamu kurumların sosyal medya araçlarını kullanarak özellikle twitter gibi aktif bir sosyal 
medya aracını kullanarak vatandaşları bilinçli bilgilendirme adına hizmet anlayışını 
benimsemektedirler.
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Dünya incelemelerinde Gürcistan ülkesinin sosyal medya kanallarını en yoğun kullanan 
ülkeler arasında olduğu bilinmektedir.
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Siyasi liderlerin sosyal medyayı nasıl kullanımı hakkında topluma nasıl bir etkinlikler 
içinde olduklarını twitter üzerinde bilgilendirme yapmaktadırlar.
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Siyasi liderlerin sosyal medyayı nasıl kullanımı hakkında topluma nasıl bir etkinlikler 
içinde olduklarını twitter üzerinde bilgilendirme yapmaktadırlar.

26



Başarının öyküsü, barak obama’nın seçimlerde sosyal medyayı kullanarak nasıl popüler 
olup seçim kazandığı anlatılmaktadır.
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Siyasilerin sosyal medya takipçi sayıları.
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Sosyal medya araçlarını kullanarak,  e-devlet’in şuan içinde olduğu süreci yansıtmaktadır.
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e-devlet ve e-dönüşüm açısından sosyal medyanın nasıl bir yetkinlik içinde olması ön 
görülerinden bahsedilmiştir.
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Sunum için kaynak listeleri ve kaynak bağlantıları ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.
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Teşekkürler
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