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Özet 

Toplumsal değişimin önemli katalizörlerinden biri sivil toplum örgütleridir. Bu çalışmada 
örneklem olarak alınan örgütlerin misyonları göz önüne alınarak; toplumsal yararın ön planda 
olması nedeniyle sivil toplum örgütleri toplumsal yarar amaçlı örgütler olarak anılmaktadırlar. 
Toplumsal yarar amaçlı örgütler, toplumun değişim sürecindeki gerek bilgi eksiğini gerekse 
değişim sürecinde farkındalığın sağlanması gereken konuları ön plana çıkarmak suretiyle 
toplumun çeşitli kesimleri arasında bilgi/ilgi farklılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen örgütsel 
yapılardır. Toplumsal yapının içindeki hemen her grubun bilgi farklılığının zaman içinde ilgi 
farklılığını da getireceği göz önünde bulundurulduğunda toplumsal yarar amaçlı örgütlerin 
hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak çeşitli iletişim kanalları ve mesajları ile hedef kitleye 
ulaşması örgütün başarısını etkilemektedir. Bu aynı zamanda toplumsal bütünlüğün oluşumuna, 
çatışmanın azalmasına ve katılımın da etki etmektedir. 
Bu bakış açısı ile toplumsal yarar amaçlı örgütlerin 21.yüzyılın teknolojik gelişimi ile birlikte 
geleneksel medyanın dışında ve hatta çoğu zaman öncelikli olarak sosyal medya kanallarını 
kullanmasında da yarar ile birlikte gereklilik bulunduğunu öngörmek mümkündür.  
Sosyal medya kanallarının hızla gelişmesi kurumlara paydaşları ve toplum ile iletişim 
kuracakları ve onları kendilerine çekebilecekleri yeni bir ortam sağlamıştır. Bu çalışma, sosyal 
medya kanallarının toplumsal yarar amaçlı örgütlere sunduğu iletişim fonksiyonlarını anlamak 
amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal medya kanallarında niceliksel olarak katılımı en 
yüksek olan üç çevre örgütünü ele almaktadır.  
Bu çalışmada toplumsal yarar amaçlı örgütsel yapılardan örnek olarak seçilen TEMA, ÇEKÜL 
ve TURMEPA örgütlerinin Facebook ve Instagram hesaplarındaki mesajlarının niteliksel 
(katılım, yorum, beğeni vb) ve niceliksel içerik analizleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal yarar amaçlı örgütler, sosyal medya, içerik analizi. 
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Güz/Fall 2017

259



The Process of Organizations for Social Benefits Becoming a Group of Pressure via New 

Media 

 

Abstract 

One of the important catalysts for social change is non-governmental organizations. Taking into 
consideration the missions of the organizations taken as a sample in this study, non-
governmental organizations are referred to as “organizations for social benefits” because social 
benefits are their primary objective. 
Social benefit organizations are organizational structures aiming to eliminate the lack of 
knowledge in the process of social change and the differences in knowledge and interest among 
various sections of society by prioritizing issues that need to be resolved in the process of 
change. Considering that the differences in information of almost every group within society 
will bring about differences in interest over time, the success of such organizations hinges on 
reaching the target group through various communication channels and messages in accordance 
with their characteristics. This communication also influences the formation of social integrity, 
the reduction of conflict, and participation. 
From this point of view, social benefit organizations may need to incorporate the technological 
development of the 21st century, as well as the use of social media, and to do so ever more 
often, to fully realize their goals. 
The rapid development of social media channels will provide institutions with a new 
environment in which they can communicate with and attract stakeholders and the community. 
In order to understand the communication functions of social media channels for social benefit 
organizations, this study examines the three Turkish environmental groups with the highest 
social media participation rates. 
In this study, quantitative (participation, comments, “like”s, etc.) and qualitative content 
analyses of messages on the Facebook and Instagram accounts of Tema, Çekül, and Termepa 
were conducted. 
 
Key Words: Social benefit organization, social media, content analysis 
 

Giriş 

Toplumsal yarar amaçlı örgütlerin baskı grubu olabilme sürecinde yerine getirmesi 

gereken işlevler bulunmaktadır. Bu işlevlerin başında sosyal manipülasyon aracı olma, 

toplumsal yaşama katkı sağlama, siyasi yapı ile toplum arasındaki iletişimi kurma ve toplumsal 

katılımı ve fon sağlama gibi işlevler gelmektedir. Toplumsal yarar amaçlı örgütler bu işlevleri 

yerine getirebilmek için geleneksel medya yanında yeni medya yoluyla da toplumda çağrışımlar 

yaratmaya çalışmaktadır. Özellikle yeni medya toplumsal katılımı ve fon sağlama sürecine 

ivme kazandırdığından ve gönüllü katılıma olanak verdiğinden göz ardı edilemeyecek önemli 

bir araç haline gelmiştir.  
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Güz/Fall 2017

260



Sosyal medya uygulamaları, örgütsel olarak desteklenen web sitelerinden önemli ölçüde 

farklı iletişim fırsatları sunmaktadır. Sosyal medya yalnızca soyut fikirleri iletmenin değil, aynı 

zamanda insanların bir araya gelme birlikte hareket etme ya da kolektif eylemin koreografisini 

oluşturma yollarını bir şekle sokmanın araçlarıdır (Gerbaudo, 2014, s. 6-7) 

Çalışmada  ortaya çıkan soru toplumsal yarar amaçlı örgütlerinin sosyal medya 

platformlarını ne amaçla kullandığıdır. Çalışmanın amacı, toplumsal yarar amaçlı örgütlerin 

baskı grubu olabilmek amacıyla, sosyal manipülasyon aracı olma, toplumsal yaşama katkı 

sağlama, siyasi yapı ile toplum arasındaki iletişimi kurma ve toplumsal katılımı ve fon sağlama 

gibi işlevleri yeni medya aracığıyla  nasıl yerine getirdiğinin incelenmesidir. 

Makaleye ilişkin plan şu yöndedir; literatür incelemesi yapıldıktan ve teorik çerçevesi 

çizildikten sonra, örneklem ve kodlama prosedürleri açıklanacak, bulgular değerlendirilecek ve 

elde edilen bulgular doğrultusunda toplumsal yarar amaçlı örgütlerin yeni medyayı nasıl 

kullanmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunulacaktır.  

Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Baskı Grubu Olma Süreci 

Sivil toplum örgütlerinin toplumsal dönüşüm ve değişim sürecinde, toplumda ortak dil 

ve bilgi düzeyi geliştirerek toplumsal denetim sistemini oluşturabilmesi için, toplum içinde var 

olduğu öngörülen bilgi ve dolayısıyla dil farklılaşmalarının en aza indirgemesinde yarar 

bulunmaktadır (Cılızoğlu ve Karagöz, 2007, s. 18). Toplumsal yarar amaçlı örgütler toplumsal 

tepki refleksinin oluşmasına ve nicel katılımı en üst düzeye çekebilen ve değişimlerin toplumun 

beklentilerine uygun olarak yaşama geçirilmesine katkı sağlayan örgütsel yapılar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal yarar amaçlı örgütlerin toplumsal gelişime ve değişime 

aracılık edebilen işlevleri yerine getirebilmeleri ise baskı grubu karakterini taşıyabilmelerine 

bağlıdır. 

Baskı grubu kavramı toplumda kendiliğinden oluşmuş bir olgu değil, tarihsel evrimin 

sosyo-ekonomik yapıdaki uzantısıdır. 17. yüzyılda gerçekleşen buluşlar sonucunda üretim 

şekillerinde değişimler yaşanmış, bu durum insanlar arasındaki emek ve işgücü kavramlarına 

da yansımıştır. Ekonomik sıkıntılar içinde yaşayan kesim emeklerini işverenlere onların 

belirlediği şartlar doğrultusunda satmak zorunda kalmışlardır. Ancak zaman içerisinde zorlu 

mücadeleler sonunda grev hakkını elde edebilmişlerdir. İşçi birlikleri baskı grubu olarak ilk kez 

İngiltere’de 1834 yılında “Trade Union” adıyla kurulmuştur. Hükümet tüm işçilerin toplandığı 

bu birlikten çekilmiş ve faaliyetlerini kısıtlayan bazı kurallar koymak zorunda kalmışlardır. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde ise büyük grev demiryolları çalışanlarının oluşturduğu baskı 

grubu tarafından 1887 yılında yapılmıştır (Cılızoğlu, 2005, s. 37-38). 

20. yüzyıla gelindiğinde ise “baskı grubu deyiminin ilk kez 1925 yılında ABD’deki 

gazeteciler tarafından kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde baskı gruplarının siyasi görevleri 

hakkında hemen her ülkede hızlı bir gelişme içinde oldukları etkinliklerinin göz ardı 

edilmeyecek kadar geliştiği ve kuvvetler olarak siyasal partiler gibi anayasal kurumlar şeklini 

aldıkları söylenebilir (Cılızoğlu, 2005, s. 38). 

Baskı gruplarının temel amacı siyasal iktidarı üyelerinin çıkarlarının kamu yararı ile 

uyumlu olduğuna ikna ederek yönlendirmek ve karar mekanizmalarını bu şekilde hareket 

etmeye sevk etmektir (Doğan 2002, s. 238).  

Toplumsal yarar amaçlı örgütler ise belli bir amaç için bir araya gelmiş bulunan 

insanların oluşturdukları birlikteliklerin örgütlenmiş biçimidir. Oysa baskı gruplarının sivil 

olması zorunlu değildir. Ordu, mahkemeler, üniversiteler v.b. baskı grubu olarak kabul edilen 

resmi birimlerdir. Bununla birlikte Toplumsal yarar amaçlı örgütler de baskı grubu olma 

özelliğini taşıyabilirler. Bu durumda Toplumsal yarar amaçlı örgütler kavramı ile baskı grubu 

kavramı iç içe geçmektedir (Aksoy, 2008, s. 30). 

Toplumsal yarar amaçlı örgütlerin tarihsel süreç içerisinde baskı grubu olarak 

kabullenilmesi nedeniyle siyasi ve sosyal yaşam üzerinde etkin bir rol oynağı kabul edilebilir. 

Diğer bir deyişle; baskı grupları demokratik yapılanmasını tamamlayan ülkelerde çok sesliliği 

ve katılımı ifade eden örgütlerdir (Cılızoğlu, 2005, s. 38). 

Toplumsal yarar amaçlı örgütler çoğu zaman kamusal erkin yetersiz kaldığı ya da boş 

bıraktığı alanlarda aktiviteler yürüterek toplumsal istikrarın sağlanmasına katkıda 

bulunmaktadırlar (Doğan, 2002, s. 239). Dolayısıyla bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesi, 

sorunların çözülmesi ve boşlukların doldurulması konusunda baskı grubu olma özelliklerini 

kullanarak siyasi erki etkileme yoluna gidebilmektedirler.  

Toplumsal yarar amaçlı örgütler sosyolojide aynı zamanda baskı grupları olarak da 

anılmaktadır. Örneğin sendikalar, kooperatifler, kadın hareketlerinin örgütsel yapıları bu 

kategoride yer almaktadır. Bunlar çıkar gruplarını oluşturmaktadırlar. Yönetim üzerinde şu ya 

da bu şekilde etkili olmaya başladıklarında baskı grubu haline gelmektedirler (Erkilet, 2008, s. 

75). 
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Toplumsal yarar amaçlı örgütlerin baskı grubu olabilmesi için; sosyal manipülasyon 

aracı olmak, toplumsal yaşama katkı sağlamak, siyasi yapı ile toplum arasındaki iletişimi 

kurmak ve toplumsal katılımı ve fon sağlamak gibi işlevleri yerine getirmesi gerekmektedir.  

Sosyal Manipülasyon Aracı Olmak: Toplumsal beklentilerin karşılık bulması, bu 

beklentilerin siyasi boyutta da değişime etki etmesidir. Toplum beklentilerinin ve isteklerinin 

karşılığı olduğunu gördüğü sürece örgütsel yapılara güvenleri de arttırmakta, katılım 

sağlanabilmektedir. “İmzalayalım, mera kanun çıksın” ve “ Çocuk gelinlere son verelim” gibi 

cümlelerin yarattığı çağrışımlar sosyal manipülasyon aracı olamaya örnek olarak verilebilir. 

Toplumsal Yaşama Katkı Sağlamak: Toplumda ortak bilgi, dil ve tepkinin oluşumuna 

aracılık ederek toplumsal bütünleşmeye, değişime aracılık etmektir. “Ormanların çoğalması 

gelecek nesillerin umudu”, “Ateşi söndür, ormanlar yaşasın” şeklindeki çağrışımlı mesajlar bu 

başlık altında değerlendirilebilir.  

Siyasi Yapı İle Toplum Arasındaki İletişimi Sağlamak: Toplumdaki beklentilerin, 

isteklerin siyasi erke aktarılması huzur ve barış içinde iletişim sürecinin gerçekleşmesine neden 

olan mesajlar bu başlık altında değerlendirilebilir. “Sigortasız genç kalmasın, imzalayın” 

şeklindeki doğrudan siyasi erke iletilen mesajlar bu başlık altında değerlendirilmektedir. 

Toplumsal Katılım Sağlamak: Toplumun konuya dair farkındalığını ve ilgisini sağlayan, 

fon oluşturmaya yönelik mesajlar bu başlık alında değerlendirilebilir. “5 lira ile bir ağaç dikin” 

gibi.  

Toplumsal yarar amaçlı örgütleri bu işlevleri/amaçları yaşama geçirebilmeleri farklı 

hedef kitlelere farklı zamanlarda ulaşarak ilgi, bilgi ve tepki farklılıklarını ortak bir noktada 

toplayabilmeleri açısından önemlidir. Bu önem toplumsal yarar amaçlı örgütlerin baskı grubu 

olabilmelerine yönelik sürece de olumlu anlamda katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla TYAÖ’lerin 

gerek geleneksel medyayı gerekse de çalışmanın içeriği açısından sosyal medya kanallarını ne 

tür mesajlarla kodlayarak hedef kitleye ulaştıklarını ve katılımı ne oranda sağladıklarını bilmek 

önem kazanmaktadır. 

Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Hedef Kitleye Ulaşmada Kullandıkları İletişim 
Yöntemleri: Geleneksel ve Yeni Medya 

Toplumsal yarar amaçlı örgütlerin toplumsal tepki refleksini oluşturma sürecinde, 

toplumda ortak bilincin geliştirilmesi amacıyla ortak bilgi ve dil düzeylerini oluşturmaları ilk 

aşama olarak kabul edilebilir. Ortak bilgi ve dil düzeylerinin oluşumu toplumun tüm 

Cılızoğlu & Çetinkaya
Global Media Journal TR Edition, 8(15) 

Güz/Fall 2017

263



kesimlerine ulaşacak iletişim faaliyetleri ve her  kesimin algılayabileceği mesajlarla kodlanarak 

aktarıldığı takdirde etkileşim gerçekleşecek yani toplumsal refleks oluşturulabilecektir. 

Toplumsal yarar amaçlı örgütler toplumu oluşturan bireylerin algı düzeylerinin farklı olduğunu 

göz önünde bulundurarak farklı mesaj yaklaşımları ile bilginin anlaşılmasına özen 

göstermelidirler (Cılızoğlu, 2005, s.91).  

Farklı beklenti ve gereksinimleri olan kamular kendilerini ve beklentilerini ifade 

edebilecekleri ortamlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu beklentilerin dile getirilebilmesi ve 

sorunların çözümüne ilişkin önerilerin geliştirilmesi, toplumsal bütünlüğün korunması ve 

sağlanmasını görev edinen toplumsal yarar amaçlı örgütlerin işlevleri arasında yer almaktadır. 

Toplumsal yarar amaçlı örgütler kamunun beklentilerine çözüm üretme, bu istek ve sorunları 

siyasi sisteme aktarma noktasında ise kamuoyu yaratma işlevini üstlenmek durumundadır. 

Çünkü, bir baskı grubu olabilmenin en önemli şartlarından biri, nicel açıdan da etkinlik 

sağlayarak kamuoyun oluşmasına aracılık etmektir (Cılızoğlu, 2005, s.40). 

Toplumsal yarar amaçlı örgütler toplumun beklentilerine somut çözüm üreten ve hayata 

geçmesini sağlayan örgütlü yapılar olmaları sebebiyle kamuoyu oluşumuna ve siyasi aktörlere, 

yasa yapıcılara etki edebilme potansiyeline sahiptirler (Cılızoğlu, 2005, s.40). Bu amacı 

gerçekleştirme noktasında medya iletişim faaliyetlerini kitleye aktarma ve etkinliği sağlamada 

en yaygın yöntemlerden olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle tüm medya çalışanları, 

yöneticileri toplumsal yarar amaçlı örgütlerin kampanyalarını destekleyecek ve kamuoyuna 

duyuracak en etkili araçtır. Medya toplumun daha geniş bölümüne ulaşabilme olanağı 

sağlaması nedeniyle toplumsal yarar amaçlı örgütlerin amaç ve hedeflerine en uygun iletişim 

kanalı olma özelliği taşımaktadır.  

Hem geleneksel medya hem de yeni medya toplumu bilgilendirme, haberdar etme 

işlevlerini aynı anda bir çok farklı kitleye aktarabilme özelliği ve de toplumsal yarar amaçlı 

örgütleri topluma açık, ulaşılabilir ve manipülasyon gücü olan kitlesel toplumsal yarar amaçlı 

örgütlere dönüştürebilmesi nedeniyle vaz geçilmez araçlar haline gelmektedirler. 

Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Geleneksel ve Yeni Medya Kullanımları 

Toplumsal yarar amaçlı örgütler, faaliyetlerini yürütürken bir taraftan da  kamuoyundan 

yararlanmayı ve onu etkilemeyi sürdürürler. Genellikle kamuoyunu aydınlatmak için yeni 

bilgiler sunan veya elverişli ortamlar oluşturmak suretiyle belirli faaliyetleri gerçekleştirmeyi 

amaçlayan toplumsal yarar amaçlı örgütler çeşitli araçlar kullanırlar (Yıldırım, 2004, s. 84). Bu 
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araçların başında gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel mecraların yanında sosyal 

medya platformları, bloglar ve kurumsal web sayfaları gibi yeni iletişim ortamları gelmektedir. 

Demokratik yönetim anlayışını benimseyen toplumlarda toplumsal yarar amaçlı 

örgütler ve medya birbirini destekleyen ve işlevsel kılan iki önemli aktördür. Medya 

kamuoyunun oluşmasına, kamuoyunun oluşması da siyasal karar alma sürecine katkı 

sağlamaktadır. Kamuoyu yönlendirmesine kapalı ülkelerde siyasi karar alma süreci demokratik 

bir nitelik taşımamaktadır. Bu durumda sözlü, görüntülü ve yazılı kitle iletişim araçları, 

kamuoyunun oluşması ve kamuoyunun ifadesi için gerekli ve kaçınılmaz birer öğe olarak kabul 

görmektedir (Yıldırım, 2004, s. 69). Özellikle Türkiye gibi melez değerlere sahip ve toplumsal 

gruplar arasında psikografik farklılıkların yoğun olduğu toplumlarda farklı iletişim kanalları ile 

farklı kitlelere ulaşmak kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Demokratik toplumlarda çok sesli ve bağımsız bir medya toplumun ortak beklentilerinin 

ve sorunların dile getirilmesinde en etkili araç konumundadır. Toplumsal yarar amaçlı örgütler 

toplumun beklentilerin dile getirilmesi ve bunların karşılanması için medyanın desteğini 

arkasına almak zorundadır. 

Yeni iletişim teknolojilerin gelişmesi ticari işletmelerde olduğu kadar, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlarda da düzenleyicilerle, gönüllülerle, medyayla ve toplumla iletişim kurma 

becerilerini önemli ölçüde arttırmıştır. Stratejik olarak planlanan içeriklerle, paydaşlar harekete 

geçirilebilir ve onlarla anlamlı ilişkiler kurulabilir hale gelinmiş, nihayetinde hesap verebilirlik 

ve kamunun güvenini arttırılmasında yeni medya etkin bir rol oynamaya başlamıştır.  

Web 1.0 teknolojisi ile sivil toplum örgütleri kendilerini ve işlevlerini topluma 

sunabilecekleri yeni bir mecraya kavuşmuşlardır. Ancak bu teknolojinin etkileşime olanak 

tanımaması iki yönlü iletişim sürecinden ziyade tek yönlü bir iletişim sürecine yol açmıştır. 

Web 2.0 teknolojisi ile birlikte sivil toplum örgütleri hedef kitlesi ile etkileşim içinde 

olabilecekleri, anında geribildirim alabilecekleri, hızlı ve etkin platformlarda iletişim 

süreçlerini sürdürmeye başlamışlardır. Bu durum kamuoyu oluşturma ve baskı grubu olabilme 

sürecine doğrudan etki edebilmektedir. 

Bloglar, anında mesajlaşma ve sohbet uygulamaları gibi yeni iletişim teknolojilerinin 

geliştirilmesi, e-posta ve web sitelerinin ötesinde iletişimsel potansiyeldeki kalitatif bir 

değişimin habercisi oldu. Sosyal medyanın "habercisi" sayılabilecek bu yeni dijital teknolojiler 

üzerine yapılan araştırmalar, işbirliği, etkileşim ve çok yönlü iletişim için önemli ölçüde daha 

Cılızoğlu & Çetinkaya
Global Media Journal TR Edition, 8(15) 
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fazla beceri doğurduklarını keşfetti (Cameron & Webster, 2005; Macias, Hilyard, & Freimuth, 

2009; Quan-Haase, Cothrel, & Wellman, 2005). 

Sosyal medyanın doğuşu, kişilerarası ve örgütsel iletişim için yeni imkanlar  yaratmıştır. 

Araştırmacılar kişilerarası düzeyde sosyal sermayenin oluşturulmasında Facebook’un rolünü 

inceledi (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Twitter da giderek artmakta olan kişilerarası 

araştırmaların merkezi haline geldi (e.g., Java, Song, Finin, & Tseng, 2007; Naaman, Boase, & 

Lai, 2010). Bireysel kullanıcıların tweet profilleri ve topluluk oluşumu arasında bir bağlantı 

olduğunun kanıtı olmasına rağmen (Java et al., 2007), bu çalışmalar sosyal medyanın bilgiyi 

paylaşma ve düşünceyi geliştirme gibi olumlu sosyal etkilerini yeterince göstermez. Bu 

çalışmaların aksine, Hughes ve Palen (2009) ve Smith (2010) tarafından yapılan çalışmalar, 

Twitter'ın acil durumlar karşısında değerli bir iletişim ve bilgi paylaşım kaynağı olarak nasıl 

hizmet edebileceğini göstermiştir. 

Örgütsel düzeyde sosyal medya kullanımına ilişkin araştırmalar ilk etapta sınırlı kaldı. 

Çok az sayıdaki araştırma, kar amacı gütmeyen örgütlerin Facebook kullanımlarının, 

destekçileriyle etkileşim ve diyalog kurmaktan ziyade bilgilendirme düzeyinde olduğunu ortaya 

çıkardı (Bortree & Seltzer, 2009; Greenberg & MacAulay, 2009; Waters, Burnett, Lamm, & 

Lucas, 2009). Twitter üzerine yapılan araştırmalar da benzer düzeyde kaldı. Briones, Kuch, Liu, 

& Jin (2011)’in 40 Kızıl Haç çalışanı üzerinde yaptıkları araştırmada, Facebook ve Twitter 

kullanımının kişilerarası iletişimi desteklediği ortaya çıktı. Rybalko ve Seltzer (2010), Fortune 

500 şirketlerinin Twitter hesaplarında ''diyalog'' bulgusu buldular. Jansen, Zhang, Sobel ve 

Chowdury (2009) şirketlerin bireylerden farklı öncelikleri olduğunu gösterdi. Kuruluşların 

kendi tanıtımlarını yapmaktan ziyade bilgilendirici ve takipçileriyle diyalog başlatabilecekleri 

mesajlara ağırlık verdiği görüldü. 

Genel olarak sosyal medya geleneksel medyadan farklı olarak katılım, etkileşim ve 

diyalog fırsatı yaratmıştır. Buna bağlı olarak sosyal medyanın örgütsel bir iletişim ve paydaş 

ilişkileri aracı olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 

sebeple kuruluşların paydaşları ve kamuoyu ile iletişim kurmak amacıyla sosyal medyayı nasıl 

kullandıklarını anlamak önem kazanmaktadır.  

Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Hedef Kitleye Ulaşmada                                               
Yeni Medya Kullanımları 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
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Araştırmanın amacı toplumsal yarar  amaçlı örgütlerin; sosyal manipülasyon aracı olma, 

toplumsal yaşama katkı sağlama, siyasi yapı ile toplum arasındaki iletişimi kurma ve toplumsal 

katılımı ve fon sağlama gibi işlevlerini Facebook ve Instagram aracılığıyla nasıl hayata 

geçirdiğinin tespit edilmesidir.  

Toplumsal yarar amaçlı örgütlerinin Facebook ve  Instagram’ı ne amaçla kullandığı 

sorusundan hareketle bu çalışmada içerik analizi uygulanmaktadır. İçerik çözümlemesinde 

izlenilen yoldan hareketle içerik çözümlemesi; araştırma evrenini oluşturan metin yığınından 

seçilen ve bütünü temsil etme niteliğine sahip bir örneklemin incelenmesi ve içeriğin önceden 

belirlenen değişkenlerden oluşan bir kategori sistemine göre sınıflandırılması (Hansen, 2003, 

s.70) olarak ifade edilebilir. 

Bu çalışma kapsamında incelenen toplumsal yarar amaçlı örgütlerin Facebook ve 

Instagram sayfalarındaki içerikler hem niceliksel hem de niteliksel olarak değerlendirmeye 

alınmıştır. Bu bağlamda toplumsal yarar amaçlı örgütlerin Facebook ve Instagram’ı ne amaçla  

kullandığı, paylaşılan görseller ve içerikler üzerinden değerlendirilmektedir.   

Araştırmanın Örneklemi ve Sınırlılıkları  

Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren toplumsal yarar amaçlı örgütler 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, amaçlı örneklem esasına göre belirlenmiştir. Amaçlı 

örneklem, örnekleme seçilen kişilerin ya da objelerin araştırmacının amaçlarına en uygun yanıtı 

verebilecek birey ve objeler arasından seçilmesidir (Aziz, 2008, s. 55).  

Çalışmanın evreni içerisinde amaçlı örneklem esasına göre; çevre konusunda faaliyet 

gösteren TEMA, ÇEKÜL ve TURMEPA  örneklem olarak alınmıştır. Bu örneklemin 

oluşmasında, Türkiye’de faaliyet gösteren çoğunun Instagram hesabının olmaması ve 

olanlardan ise çalışmanın amacına daha nitelikli katkı sağlayacak toplumsal yarar amaçlı 

örgütlerin seçilmesi belirleyici olmuştur. Ayrıca ele alınan paylaşımlarının sayısının çok olması 

sebebiyle içeriklerde de sınırlandırmaya gidilmiş ve 1 Haziran-17 Temmuz 2017 tarihleri 

arasında paylaşılan içerikler analiz edilmiştir.  

Araştırmanın Bulguları  
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Yapılan araştırmada niceliksel bir analizden ziyade niteliksel bir analiz yapılmıştır. Ele 

alınan üç örgütün Facebook ve Instagram paylaşımlarında baskı grubu olma sürecinde sosyal 

manipülasyon, toplumsal yaşama katkı, siyasi yapı ile toplum arasındaki iletişimi kurma ve 

toplumsal katılım ve fon sağlama çağrışımlarından hangilerine, ne oranda yer verdikleri analiz 

edilmiştir.  

 
Tablo 1: Profil Analizi 

Tablo 1’e bakıldığında Facebook ve Instagram’da en fazla takipçi sayısına sahip olan 

toplumsal yarar amaçlı örgütün TEMA olduğu görülmektedir. Facebook’taki takipçi sayılarına 

bakıldığında TEMA’nın ardından 24.027 takipçi ile TURMEPA gelmekte en sonda ise 20.387 

sayılı takipçi ile ÇEKÜL yer almaktadır. Ancak bu sıralama Instagram hesaplarındaki takipçi 

sayılarında bakıldığında değişmektedir. TEMA’yı 2.413 takipçi ile ÇEKÜL takip etmektedir. 

En son sırada ise 1.810 takipçi ile TURMEPA vardır. Takipçi sayılarına bakıldığında, özellikle 

TEMA ve diğer iki örgütün takipçi sayıları arasında ciddi fark olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2: Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Facebook İçeriklerinin Dağılımı 

 

Tablo 2’ye bakıldığında 107 Facebook paylaşımı içerisinde en fazla paylaşıma sahip 

olan toplumsal yarar amaçlı örgütün TEMA olduğu görülmektedir. TEMA’yı 40 paylaşım ile 

ÇEKÜL takip etmektedir. En son sırada ise 9  paylaşım ile TURMEPA yer almaktadır.  

TEMA’nın Facebook paylaşımlarının dağılımına bakıldığında en fazla paylaşımın 

%36,20 oranı ile toplumsal katılım/fon sağlama olduğu görülmektedir. Bunu 22,41 ile sosyal 

manipülasyon, %18,96 ile toplumsal yaşama katkı sağlama, 15,51 ile siyasi yapı ile toplum 

arasındaki iletişimi sağlama ve 6,89 ile diğer kategorisi takip etmektedir. 

ÇEKÜL’ün Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarda ise en fazla, %37,5’lik oranla 

toplumsal katılım/fon sağlama çağrışımlı mesajlara yer verdiği tespit edilmiştir. Bunu %32,5 

ile toplumsal yaşama katkı sağlama, %12,5 ile diğer, %10 ile siyasi yapı ile toplum arasındaki 

iletişimi kurma ve %7,5 ile sosyal manipülasyon çağrışımlı mesajların takip ettiği 

görülmektedir.  

TURMEPA’nın paylaşım sayısı çok az olmakla birlikte bu paylaşımlarının %66,66’lık 

kısmının toplumsal yaşama katkı sağlama ve katılım/fon sağlama çağrışımlı olduğu bulgusuna 

erişilmiştir. Bu paylaşımlardan %22,22’si sosyal manipülasyon, %11,11’i ise siyasi yapı ile 

toplum arasındaki iletişimi kurma çağrışımlıdır.  

Her üç örgütünde toplamda 107 olan paylaşımlarının dağılımına bakıldığında, %36,44 

ile toplumsal katılım/fon sağlama çağrışımlı mesajların ilk sırada geldiği görülmektedir. Bunu 

%25,23 ile toplumsal yaşama katkı sağlama, %16,84 ile sosyal manipülasyon, %13,08 ile siyasi 

yapı ile toplum arasındaki iletişim ve %8,41 ile diğer mesaj çağrışımları takip etmektedir.  
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Tablo 3: Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Instagram İçeriklerinin Dağılımı 

 

Tablo 3’e bakıldığında toplamda 76 Instagram paylaşımından 45 tanesinin TEMA’ya 

ait olduğu, TEMA’yı 22 paylaşımla ÇEKÜL’ün izlediği ve en az paylaşıma sahip olan örgütsel 

yapının ise TURMEPA olduğu görülmektedir.  

TEMA’nın Instagram paylaşımlarının dağılımına bakıldığında, %41,93 ile toplumsal 

katılım/fon sağlama ve sosyal manipülasyonun ilk sırayı paylaşmakta olduğu görülmektedir. 

İkinci sırada %35,46 ile toplumsal yaşama katkı sağlama, üçüncü sırada %16,12 ile siyasi yapı 

ile toplum arasındaki iletişimi kurma ve son olarak %9,67 ile diğer çağrışımlı mesajlar 

gelmektedir. 

ÇEKÜL’ün paylaşımları arasında ilk sırayı, %70.58 ile toplumsal yaşama katkı sağlama 

çağrışımlı mesajlar almaktadır. Toplumsal yaşama katkı sağlama çağrışımlı mesajları %41,17 

ile toplumsal katılım/fon sağlama çağrışımlı mesajlar takip etmektedir. ÇEKÜL’ün sosyal 

manipülasyon, siyasi yapı ile toplum arasındaki iletişimi kurma ve diğer çağrışımlı mesajlarının 

her birinin oranı ise %5,88’dir. 

TURMEPA’nın Instagram paylaşımlarındaki sosyal manipülasyon, toplumsal yaşama 

katkı sağlama ve toplumsal katılım/fon sağlama çağrışımlı mesajlarının %33,33 ile eşit 
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durumda olduğu görülmektedir. TURMEPA ele alınan süreç içerinde, siyasi yapı ile toplum 

arasındaki iletişimi kurma ve diğer kategorisindeki çağrışımlı mesajlara yer vermemiştir. 

Ele alınan süreç içerinde, her üç toplumsal yarar amaçlı örgütün Instagram 

paylaşımlarının toplamının 76 olduğu tespit edilmiştir. Bu paylaşımlar içerisinde ilk sırayı %... 

oran ile toplumsal yaşama katkı sağlama, ikinci sırayı %..... ile toplumsal katılım fon sağlama, 

üçüncü sırayı %... ile sosyal manipülasyon, dördüncü sırayı %.... ile siyasi yapı ile toplum 

arasındaki iletişimi kurma ve son sırayı %.... ile diğer çağrışımlı mesajlar almaktadır. 

Bulgular ve Sonuç 

Toplumsal yarar amaçlı örgütlerden olan TEMA, ÇEKÜL ve TURMEPA’nın Facebook 

ve Instagram’da 1 Haziran-15 Temmuz 2017 aralığında yaptıkları paylaşımların çağrışım 

dağılımlarına dair elde edilen bulgular TEMA’nın gerek Facebook gerekse Instagram’ı 

belirtilen tarih aralığında en yoğun kullanan örgütsel yapı olduğu yönündedir. TEMA, 

Facebook’ta 58 ve Instagram’da 31 paylaşım gerçekleştirmiştir. TEMA’yı Facebook’ta 40, 

Instagram’da 17 paylaşım ile ÇEKÜL izlemektedir. TURMEPA’nın Facebook’ta 9, 

Instagram’da 6 paylaşım ile en az paylaşıma sahip örgüt olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere TEMA’nın Facebook’ta yer alan paylaşımlarını içinde 

%36,20 ile en fazla katılım/fon çağrışımının yoğun olduğu görülmektedir. Bunu, %22,41 oranı 

ile sosyal manipülasyon, %18,96 ile toplumsal yaşama katkı, %15,51 ile siyasi yapı ile iletişim 

izlemektedir. Bu verilerin yorumunu, TEMA’nın toplumsal yapının beklentilerini istenilen 

yönde değiştirmeye ve baskı grubu olma özelliğini Facebook aracılığı ile sürdürdüğü şeklinde 

yapmak mümkündür.  

Niceliksel analiz çalışma kapsamında olmamakla beraber TEMA’nın yaptığı 

paylaşımlarda orman yangınları, mera kanunu, zeytinlik alanlarının korunması ve yasanın 

çıkmasına dair yaptığı paylaşımlarda beğenme ve tıklama oranlarının çok yüksek olduğunu 

belirtmekte fayda bulunmaktadır. Toplumsal ilginin ve katılımın yüksek olarak gerçekleşmesi 

baskı grubu olmanın niceliksel katılım ile ilişkisini de açıklamaya aracılık etmektedir.  

Belirtilen tarih aralığında Facebook’ta toplam 107 mesaj tespit edilmiştir. Bu mesajların 

tümü içinde Facebook’ta yer alan katılım/fon oluşturma amaçlı mesajların %19.62’sinin TEMA 

tarafından paylaşılmış olması TEMA’nın belirtilen bu örgütsel yapılar içinde en etkin biçimde 

Facebook’taki paylaşımlarını bir baskı grubu olabilme amacıyla toplumu manipüle etme, siyasi 

yapıyı etkileme amacıyla kodlanmış olduğu yorumunu yapmak olasıdır. 
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TEMA’nın Instagram paylaşımlarının dağılımına bakıldığında, %41,93’lük oranda 

sosyal manipülasyon ve katılım/fon mesajlarının yoğun olduğu tespit edilmiştir.  

TEMA’nın toplumu, kendi misyonuna uygun konularda bilgi vererek ilgiyi arttırmak ve 

manipüle ederek toplumsal ilginin artmasına aracılık etme amacında olduğunu öngörmek yanlış 

olmayacaktır. Katılımın artması yani toplumsal desteğin niceliksel olarak da artması, baskı 

grubu olma işlevinin yaşama geçirilmesine aracılık etmektedir. 

ÇEKÜL’ün Facebook ve Instagram mesajlarının çağrışım dağılımlarına bakıldığında 40 

paylaşımın %37,5’inin katılım/fon oluşturma çağrışımlarına yol açacak biçimde yer aldığı 

görülmektedir. Toplam 107 mesaj içindeki katılım/fon sağlama çağrışımının dağılım oranı 

%14.01 olarak gerçekleşmiştir. ÇEKÜL’ün misyonuna uygun biçimde toplumsal yaşama katkı 

sağlamaya yönelik mesajlar ise %32,5 olarak gerçekleşmiştir.  

ÇEKÜL’ün Instagram hesabında Facebook’a oranla daha az paylaşıma yer verdiği 

görülmüştür. Toplamda 17 paylaşım gerçekleşmiş olup, %70,58’lik toplumsal yaşama dair 

katkıların çağrışımlarına yol açan paylaşımlardır. Katılım/fon oluşturmaya yönelik mesajların 

ise %41,17’lik bir orana sahip olduğu görülmüştür.  

TURMEPA belirtilen tarih aralığında 9 Facebook ve 6 Instagram paylaşımı ile sosyal 

medyayı en az kullanan örgütsel yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Facebook’ta yer alan 9 

paylaşımın %33,33’ü olarak en fazla katılım/fon oluşturmaya yönelik çağrışımlı paylaşımlar 

yaptığı tespit edilmiştir. Üç örgütsel yapının paylaşımlarına bakıldığında katılım/fon çağrışımlı 

mesajların %12,10 civarında olduğu görülmektedir.  

Facebook ve Instagram’ı en az kullanan TURMEPA’nın da  baskı grubu olma çabası 

içinde katılım/fon çağrışımlı mesajlara yer vermesi baskı grubu olma yönündeki misyonunun 

farkındalığını öngörmek için önemli bir veridir. 

Sonuç olarak, TEMA’nın baskı grubu olabilme sürecine dair Facebook ve Instagram 

hesaplarını en etkin örgüt olarak kullandığını, niceliksel katılım sağlamak, siyasi yapıya yönelik 

baskıyı arttırmak amacıyla gerek sosyal manipülasyonu ve gerekse katılım sağlanmasına 

yönelik çağrışımlı mesajlara öncelik verdiğini söyleyebiliriz. 

TEMA’nın yıllardır sürdürdüğü kampanyalar sonucunda siyasi yapı ile iletişim süreci 

sonucunda elde ettiği geçmiş başarı örnekleri (2B Kanunu, Mera Kanunu vb.) baskı grubu 

olması yönündeki başarısını desteklemektedir.  
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ÇEKÜL sosyal medya hesaplarını etkin kullanan ikinci örgüt olarak karşımıza 

çıkmaktadır. ÇEKÜL daha az paylaşımlara yer vermesine rağmen katılım/fon çağrışımlı 

mesajlara yer vermesi baskı grubu olma yönünde var olan çabasının göstergesidir. 

TURMEPA’nın sosyal medya hesaplarından Facebook ve Instagram’ı etkin olarak 

kullanmıyor olmasına rağmen %33,33 oranında katılım/fon çağrışımlı mesajlara yer vermesi 

kendi hedef kitlesi içinde baskı grubu olmasına yönelik bir çaba olarak kabul edilir. 

Son söz olarak, toplumsal yarar amaçlı örgütlerden seçilen bu üç örneklemin Facebook 

ve Instagram hesaplarındaki mesajların baskı grubu olmaya yönelik bir gelişme içinde 

olduğunu söylemek mümkündür.  
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