
             doi: 10.26579/jocrebe.13.1.2 

   Journal of Current Researches  
on Business and Economics  

(JoCReBE)  
ISSN: 2547-9628 

  

 
http://www.jocrebe.com 

Use of Social Media as a Political Communication Instrument: 
Investigation of the twitter Accounts of Isparta Mayor Candidates 

in the Local Elections of 31 March 2019* 

Gökhan TURHAN1 & Erkan İLHAN2 

Keywords 
Political 

Communication, Social 
Media, Social Network, 

Political Actor. 

Abstract 
Throughout the historical process, political communication and campaign 

methods have changed constantly. Political actors have had to keep up with 

the changes constantly in order to carry out effective political marketing and 

have made an effort to attract the attention of the masses. This study aims to 

measure the use and effects of social media as a political communication tool. 

In this context, the aim of the study is to examine the political campaigns of 

political parties and their candidates, their political campaign methods and the 

stages of their communication. The subject of the study is to examine the 

Twitter usage of the candidates who were candidates for the mayorship of 

Isparta in the 31 March 2019 local elections. The political communication 

campaigns of Isparta mayoral candidates through their Twitter accounts 

during the election process, the likes and interactions they received are the 

assumptions of this study, which are also reflected in the election results. 

Numerical data were presented in line with the assumptions. In order to test 

these assumptions, the official Twitter accounts of three candidates who were 

candidates for the mayorship of Isparta during the 2019 local election process 

were selected. The main factor in this choice is that new media tools can have 

a great impact on political communication activities. As it is known, new 

media tools are fast, accessible, effective, economical, etc. in the political 

communication process. It is preferred by many actors in the conduct of 

political communication activities because it has many positive factors such 

as. 
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Siyasal İletişim Unsuru Olarak Sosyal Medya Kullanımı: 31 Mart 
2019 Yerel Seçimlerinde Isparta Belediye Başkan Adaylarının 

twitter Hesaplarının İncelenmesi* 

Anahtar Kelimeler 
Siyasal İletişim, Sosyal 

Medya, Sosyal Ağ, 
Siyasi Aktör. 

Özet 
Tarihsel süreç boyunca siyasal iletişim ve kampanya yöntemleri sürekli olarak 

değişkenlik göstermiştir. Siyasal aktörler etkili bir siyasal pazarlama 

yürütmek için değişikliklere sürekli olarak ayak uydurmak zorunda kalmış ve 

kitlelerin dikkatlerini kendilerinde toplamaya çaba sarf etmişlerdir. Bu 

çalışma da siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya kullanımı ve etkilerini 

ölçmeye yönelik olmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, siyasi partilerin 

ve adaylarının siyasal kampanyalarını, siyasal kampanya yöntemlerini ve 

iletişimlerinin hangi aşamalardan oluştuğunun incelenmektedir. Çalışmanın 

konusu 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Isparta belediye başkanlığına aday olan 

adayların Twitter kullanımlılarının incelenmesini oluşturmaktadır. Isparta 

belediye başkan adaylarının seçim boyunca Twitter hesapları üzerinden 

yürüttükleri siyasal iletişim kampanyaları sonucu aldıkları beğeni ve 

etkileşimlerin seçim sonuçlarına da yansıdığı bu çalışmanın varsayımlarıdır. 

Varsayımlar doğrultusunda sayısal veriler ortaya konulmuştur. Bu 

varsayımların test edilebilmesine yönelik olarak 31 Mart 2019 yerel seçim 

sürecinde Isparta belediye başkanlığına aday olan üç adayın resmi Twitter 

hesapları seçilmiştir. Bu tercihte etkili olan temel faktör yeni medya 

araçlarının siyasal iletişim faaliyetleri üzerinde giderek büyük etkiye sahip 

olabilmesidir. Bilindiği üzere yeni medya araçları siyasal iletişim sürecinde 

hızlı, ulaşılabilir, etkili, ekonomik vb. gibi birçok olumlu faktöre sahip olması 

sebebiyle siyasal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinde birçok aktör 

tarafından tercih edilmektedir. 
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1. Giriş 

Çağlar boyunca bireyler faaliyetlerini, söylemlerini, fikir ve düşüncelerini kitlelere 
aktarmak ve kitlelerin tutum ve davranışlarını değiştirmek için sürekli bir takım 
yol ve yöntemlere başvurmuşlardır. Çağın ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılan yol 
ve yöntemler gelişen teknoloji ile beraber diğer alanlarda olduğu gibi siyasal 
iletişim ve pazarlama alanında da yeni iletişim araçları ve ortamlarını ortaya 
çıkarmıştır. Bu durum da siyasal iletişim ve pazarlama alanı ile ilgili 
gerçekleştirilen faaliyetlere büyük oranda katkı sağlamıştır. Dolayısıyla teknolojik 
gelişim ve değişmeler yeni siyasal yapılanmaları gerektirmiş, bu da doğal olarak 
siyasal iletişimi ve uygulamalarını etkilemiştir. (Aziz, 2017:4). 

İnternet alanında yaşanan teknolojik gelişmeler sosyal medya araçları ve 
ortamlarını, sosyal medya araçları ve ortamları da siyasal iletişim ve pazarlamayı 
dönüştürmüştür. Bu dönüşüm ile beraber siyasi parti ve adaylar sosyal medya 
ortamlarını siyasal iletişim ve pazarlama aracı olarak kullanımını sağlamış ve bu 
sayede kısa süre içerisinde milyonlarca insan ile iletişim halinde olmasının önünü 
açmıştır.  

Siyasi parti ve adaylar özellikle seçim dönemlerinde internet alanındaki teknolojik 
gelişim ve değişimlerini takip edip dikkate almaktadırlar. Bu sayede geleneksel 
yöntemler sağlananın aksine herhangi bir medya şirketine ihtiyaç duymaksızın, 
istediği zaman ve şekilde istediği bilgiyi hedeflediği kitleye aktarabilmek, geri 
dönüş alabilmek ve çevrimiçi iletişim sağlayabilmek amacı ile sosyal medya ve 
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ortamlarını siyasal iletişim ve pazarlama çalışmalarında aktif olarak kullanmaya 
özen göstermektedirler.  

Araştırmanın konusunu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Isparta belediye başkan 
adaylarının siyasal iletişim ve kampanyalarını Twitter hesapları üzerinden 
incelenmesini oluşturmaktadır. Araştırma belediye başkan adaylarının Twitter 
hesapları aracılığıyla toplamda yaptıkları 744 paylaşımının temasal dağılımı 
bakımından içerik analizi yöntemi ile incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmada 
siyasi adayların siyasal amaçlara yönelik olarak twitteri hangi amaçla ve nasıl 
kullandıkları, paylaşımlarının içeriğinin neler olduğu, daha çok kimlerle etkileşim 
halinde oldukları ve kendilerine oy vermeleri için seçmeni ikna etme yöntemlerini, 
vaatlerini, icraatlarını ve diğer faaliyetlerini analiz etmek çalışmanın ana konusunu 
oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı seçim dönemlerinde siyasal kampanyaların, 
siyasal kampanya yöntemlerinin ve iletişimin hangi aşamalardan meydana 
geldiğini, hangi süreçleri kapsadığını ve etkili bir siyasal iletişim ve kampanya 
stratejisinin nasıl oluşturulması gerektiğini ortaya koymaktır. Alın yazı 
incelendiğinde bu konuda yapılan çalışmalar siyasal iletişim ve pazarlama 
üzerinde siyasi parti ve aktörlerin sosyal medya kullanımları çerçevesinde önem 
kazandığı görülmüştür. Dolayısıyla 31 Mart 2019 Isparta belediye başkanlığı 
seçimlerine aday olan kişilerin siyasal pazarlama aracı olan Twitter 
kullanımlarının içerik özellikleri bakımından, temasal dağılım ve sayısal verileler 
ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, alanda yapılan ve bundan sonra yapılacak 
çalışmalara dayanak teşkil edecek olması açısından önem arz etmektedir.  

Bu bağlamda çalışmada, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) belediye başkan 
adayı Şükrü Başdeğirmen’in, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) belediye başkan 
adayı Yusuf Ziya Günaydın’ın ve İyi Parti (İP) belediye başkan adayının Gökmen 
Gökmenoğlu’nun siyasal iletişim kapsamında içerik analizi yönteminden 
yararlanılarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında 
twitter hesapları incelenmiş ve elde edilen bulgular sunulmuştur. Araştırmada 
adayların seçim kampanyalarını yürüttükleri Twitter hesaplarının 1 Ocak 2019 ile 
31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirmiş oldukları paylaşımlarının ekran 
görüntüleri alınıp bilgisayar ortamında jpeg formatında kayıt altına alınarak 
dosyalanmıştır. 

2. Siyasal İletişim  

Siyasal iletişim çağlar boyunca siyasal hayatta bütün iktidar türlerine cevap 
vermek için her dönemde varlığını sürdüren bir olgudur. Kavramın kökeni eski 
olmakla beraber tarihsel süreç içerisinde hakkında birçok tanımlama yapılmıştır.  

Mutlu, siyasal iletişimi, iletişim bilimi kapsamında ele alarak; siyasi süreçlerle 
iletişim süreçleri arasındaki ilişkileri konu alan araştırmalardan meydana gelen, 
disiplinler arası bir akademik alan olarak tanımlamaktadır. (Mutlu, 1994:199) 

Kentel, siyasal iletişimin, siyasal arenada birbirini anlama ve anlatma biçimi olarak 
belirtmektedir. (Kentel, 1991:40). Yazar burada siyasal iletişimin çift yönlü 
olduğunu vurgulamaktadır. Bu sebeple siyasal iletişim sadece karşıdakine kendini 
tanıtmak, duygu ve düşüncelerini aktararak ikna etme süreci değil aynı zamanda 
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karşılıklı ilkesini göz önünde bulundurarak çift yönlü iletişimi sürdürmek olarak 
ifade etmektedir.  

Aziz, kavramın geniş kapsamlı olduğu ve hakkında tek bir tanımlama yapılmasının 
güçlüğünden bahsederek, siyasal iletişim; 

“Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, politikalarını toplumda belli 
gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde 
eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler 
tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması ile oluşturulan 
iletişim” olarak tanımlanmaktadır (Aziz, 2017:3). 

Burada tanımlama fazlalığının ve tanımlama konusunda ortaya çıkan 
karmaşıklığın, siyasal iletişimin geniş kapsamlı olduğu ve tarihsel süreç içeresinde 
sürekli olarak değişiklik göstermesinden kaynaklandığını belirtmiştik. Tarihsel 
sürece bakıldığında ilk çağlardaki siyasal iletişim ile günümüzdeki siyasal iletişim 
arasında da çok fazla farklılık olduğu görülmektedir. Bunun temel sebebi olarak, 
toplumların durağan değil sürekli değişen, dinamik yapılara sahip olmasının yanı 
sıra nüfusun artması ve yeni teknolojik araçlarının ortaya çıkmasıdır. Bu durum da 
yeni bir siyasal iletişim olgusunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. (Aziz, 
2017:5-6). Örneğin ilk çağlarda siyasal iletişim alanındaki uygulamalar, kullanılan 
yöntem ve teknikler o çağlarda etkili olabiliyorken günümüz çağda aynı 
yöntemlerden ve tekniklerden faydalanmak yetersiz kalabilmektedir.  

Bu sebeple siyasal aktörler her zaman çağa ayak uydurarak çağa uygun söylem, 
yöntem ve teknikler geliştirmek zorundadırlar. Yani siyasi organ ve aktörler 
kamuoyunun ikna edebilmek için her türlü reklam, propaganda ve halkla ilişkiler 
faaliyetlerinden yararlanmalı ve stratejik iletişim yöntemlerin geliştirmelidirler. 
(Özkan, 2007:23-26). 

3. Siyasal İletişim Olgu ve Süreci 

Siyasal iletişim süreci bazı siyasi aktörlerin birtakım hedefler doğrultusunda 
gelişmiş olan yöntem ve teknikleri kullanarak daha çok seçim dönemlerinde ön 
plana çıkan bir süreçtir. (Toruk, Güran, 2014:281-297). İletişim olgu ve 
sürecindeki gibi siyasal iletişim olgu ve süreci de beş temel öğe etrafında 
şekillenmektedir. Dolayısıyla siyasal iletişimin meydana gelebilmesi için kaynak, 
alıcı, mesaj, kanal ve geribildirim gibi beş öğenin etkin kullanılması ve her bir 
öğenin iletişim olgu ve sürecinde işlevsel olarak yerini alması gerekir. (Aziz, 2017: 
5). Siyasal iletişim olgu ve süreci, iletişim olgu ve süreci ile benzerlikler taşımakla 
beraber, ayrıldığı nokta iletişim olgu ve süreci içerisinde oluşturulan ve iletilen 
mesajlar genellikle siyasi içerikli olmasıdır. Siyasal iletişimin kanalları genellikle; 
radyo, televizyon, gazete, internet, kişilerarası iletişim ve toplumsal iletişimi 
kapsamakla beraber, haber yayma araçlarının (News Media) kapsamı, siyaseti, 
siyasi konuları, siyasi figürleri, siyasi kurumları vb. önemli konuları içerir. 
(Yavaşgel, 2012:21).  

4. Sosyal Medya  

Kavram olarak sosyal medya, yeni iletişim teknolojilerinin bireysel ve toplumsal 
iletişim/etkileşim boyutunu ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan bir kavramdır. 
Sosyal medya “kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi vb. birçok şeyi paylaşım 
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imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim sağlayan çevrimiçi araçlar olarak da ifade 
edilir. (Sayımer, 2008:24-26).  

Sosyal medya araçlarının ortaya çıkması internettin ortaya çıkmasından kısa bir 
zaman sonra olup, ilk olarak Truscott ve Ellis tarafından 1979 internet üzerinde 
herkesin görebileceği mesajların bırakılabileceği Usenet’i oluşturmalarıyla 
başlamış ve 2000’ yıllı itibarıyla da Bruce ve Susan Albeson ikilisi tarafından 
oluşturulan Open Diary ile günümüzdeki sosyal medya platformlarının temelleri 
atılmıştır. İlk sürümü web 1.0 ile ortaya çıkan sosyal medyada iletişim tek yönlü 
gerçekleşerek burada kullanıcılar daha çok izleyici konumunda bulunmaktaydılar. 
Fakat ilerleyen zamanlarda web 2.0 ve web 3.0 teknolojilerinin yaygınlaşması ile 
web siteleri üzerinden bir yayıncının tek yönlü içerik oluşturma ve bilgi paylaşımı 
yerine; kullanıcıların da artık çift yönlü iletişime geçerek içeriğe müdahale 
edebilmesi, yorumda bulunması, içerik oluşturabilmesi gibi pek çok imkânın 
sağlanmıştır.  Günümüzde web tabanlı teknolojinin ürünleri olan Facebook, 
YouTube, Twitter, İnsagram, Google Plus vb. gibi internet iletişimi olan sosyal 
ağlar, internet sisteminin en popüler ürünleri haline gelmiştir.  

Sosyal medyanın gelişmesinde ve geniş alanlara yayılmasında etkili olan bazı 
özellikleri şöyle sıralamak mümkündür. (Mayfıeld, 2008:5). Birincisi sosyal medya, 
katılımcılara cesaret verir ve ilgili olan kullanıcılardan geribildirim alır. İkincisi 
sosyal medyanın birçok hizmeti katılım ve geribildirim sağlaması bakımından 
açıktır. Dolayısıyla kullanıcıların yorumda bulunma, içerik oluşturma ve bilgi 
paylaşma bakımından teşvik edici yöne sahiptir. Üçüncüsü geleneksel medyada 
mesaj ve içerik tek yönlü bilgi ulaşımı ile ilgiliyken sosyal medyada çift yönlü 
iletişim kurma faktörüne sahiptir. Dördüncüsü sosyal medya, grupların çok hızlı 
bir şekilde oluşması, şekillenmesi ve etkin bir biçimde iletişim kurmalarına imkân 
tanır. Bu yüzden gruplar, beğendikleri görselleri, politik değerleri, TV şovları vb. 
gibi birçok şeyi paylaşabilmektedirler. Beşincisi sosyal medyada birçok şey 
bağlantılı olarak gerçekleşmektedir. Araştırmalar, siteler veya bireylerin ilgili 
oldukları konularda “link” verilmesine olanak sağlar. 

5. Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya 

İnternetin ortaya çıkması ve günümüze kadar birçok alanda kullanılır hele gelmesi 
şüphesiz ki belli zaman aralıkları ile gerçekleşmiştir. Bu zaman aralıklarında 
internet teknolojileri gelişim göstermenin yanı sıra kullanım alanlarına göre de çok 
çeşitlenmiştir. Özellikle sosyal ağ platformlarının ortaya çıkmasından sonra 
ekonomi, eğitim, spor, sağlık ve politika gibi birçok alanda hem rekabeti artırmış 
hem de kullanımını zorunlu hale getirmiştir. İnternetin ve sosyal ağ 
platformlarının siyasal arenada, siyasal iletişim aracı olarak kullanımı da bunların 
başında gelmektedir.  

İnternet öncesi döneme incelendiğinde, geleneksel medya araçları ile geleneksel 
yöntemlerde yürütülen siyasal iletişim kampanyalarında medyanın belli grupların 
tekelinde olması, ekonomik maliyetlerinin yüksek olması, büyük kitlelere 
ulaşmanın zor alması ve geri dönüşün uzun bir süreyi kapsaması gibi pek çok 
faktör kampanyanın başarılı bir şekilde yürütülmesini zorlaştırmaktaydı. Fakat 
internetin ortaya çıkması ve internet tabanlı sosyal ağ platformlarının 
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yaygınlaşması ile beraber bu durumu değiştirmiştir.  İlerleyen süreçlerde de sosyal 
medya platformlarının siyasal aktörler tarafından keşfedilmesi ve siyasal 
iletişimde aktif olarak kullanılmasıyla da siyasal yaşama yön vermeye başlamıştır. 

Sosyal ağ platformların siyasal iletişim aracı olarak kullanılması ilk olarak 1990’lı 
yıllarda ABD de görülmektedir. 1996’da Bob Dole’un katıldığı televizyon 
programında tartışma sırasında web sitesinin adresini kitlelere duyurması, 1998 
yılında Reform Partisi adayı “Jesse Ventura,” kampanya sürecinde interneti etkili 
kullanması süreçten sonra Minnesota valiliğine seçilmesi (Arslan, Seçim, 2015:12), 
2008-2012 yıllarında Obama’nın, seçim kampanyalarında interneti rakibi McCaine 
den daha etkin kullanması, çok sayıda seçmenle etkileşim sağlaması ve maddi 
anlamda önemli bağışlar elde edip seçimi kazanması önemli örnekler arasındadır.   

İnternet ve sosyal medya platformlarının siyasal aktörler tarafından kullanımı 
genellikle siyasal kampanyalarını yürütmek, bireylerin siyasal yaşama katılımını 
sağlamak ve siyasal alanda başarı elde etmek amacı ile olmaktadır. Bunların yanı 
sıra sosyal medya platformları sadece siyasal aktörler tarafından faaliyetlerini 
yürütmek amacı ile kullanılmamakta, aynı zamanda seçmenlerin de bazı konularda 
bilgi elde etmek, düşüncelerini dile getirmek ve taleplerde bulunmak gibi birçok 
amaçla da kullanılmaktadır. Bu sebeple seçim dönemlerinde bireyler de katılımcı 
demokrasinin ve siyasetin aktif üyeleri konumuna gelmektedirler. (Köseoğlu, Al, 
2013:116).  Bunların yanı sıra internet ve sosyal medya platformlarının siyasal 
araç olarak kullanımı sadece seçim dönemini kapsayan sınırlı bir süreci değil aynı 
zamanda diğer dönemlerde de bireylerin fikirlerini ve faaliyetlerini özgürce 
yürütebilecek bir alan olarak da kullanılmaktadır. Bireyler bu süreçlerde yönetim 
ve siyasal aktörlerle faaliyetleri ile ilgili düşüncelerini sosyal medya araçları 
üzerinde doğrudan iletebilir ve gerektiğinde kamuoyu oluşturabilirler. Aynı 
şekilde yine siyasal aktör ve yöneticiler de ideolojik amaçlarını, belli kişilere, 
gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve eyleme dönüştürmek 
için (Aziz, 2017:3) bu platformlar vasıtası ile daha çok kişiye mesajlarını 
ulaştırarak ikna ettirme imkânı bulmaktadır. Hatta iletilen siyasal mesajlarda anlık 
olarak alınan geri bildirimler sayesinde bireylerin tutum ve davranışlarını kolay 
bir şekilde öğrenebilmektedirler. Dolayısıyla internet ve sosyal medya 
platformları, siyasi aktör ve bireylere sağladığı kolaylıklar sayesinde hem siyasal 
katılım düzeyini artırmakta hem de demokrasiye katkı sağlamaktadır. (Çağlar, 
Köklü, 2017:152). 
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6. Twitter Kullanımlarına İlişkin Bulgular 

Resim 1. Adaylarının Twitter Hesaplarının Ön Kapaklarının Ekran Görüntüleri 

 

Yukarıda ilk görselde de görüldüğü üzere Başdeğirmen hesabını Aralık 2018 
yılında @başdeğirmen32 adı ile aktifleştirmiştir. 3.719 takipçisi bulunan hesapta 
siyasi kampanyasına yönelik ilk tweetini normal süreçten yaklaşık 1,5 ay sonra 14 
Şubat 2019 tarihinde atmıştır. İkinci görselde bulunan diğer bir aday Yusuf Ziya 
Günaydın ise Twitter hesabını 2012 yılında @YusufZGünaydın adıyla 
aktifleştirmiştir. 8,458 takipçisi bulunan hesabı Yusuf Ziya Günaydın siyasi 
kampanyasını yürütmek için belirlenen sürecin başından beri aktif olarak 
kullanmaya başlamıştır. Üçüncü resimde bulunan son aday Gökmen Gökmenoğlu 
ise Twitter hesabını Aralık 2018 yılında @g_gokmenoglu adıyla açmıştır. 613 
takipçisi bulunan hesabı Gökmen oğlu da siyasi kampanyalarını yürütmek için 
belirlenen sürelerin başından beri aktif olarak kullanmaya başlamıştır. 

Araştırmada belirlenmiş olan 1 Ocak 2019- 31 Mart 2019 tarihleri arasında 
adayların paylaşmış oldukları toplam 744 adet tweet nicel olarak incelenmeye 
alınmıştır. Bu tweetlerden 27 tanesi retweet edilmiş paylaşımlar iken geriye kalan 
717 tanesi de adayların direkt olarak paylaşmış oldukları tweet sayısını 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda Yusuf Ziya Günaydın belirlenen süre aralığında 267 
direkt, 18 adet retweet edilmiş tweet olmak üzere toplamda 285 adet tweet 
paylaşımında bulunurken, aynı süre aralığında Şükrü Başdeğirmen 210 direkt, 3 
retweet toplamda 213, Gökmen Gökmenoğlu ise 240 direkt, 6 adet retweet olmak 
üzere toplamda 246 adet tweet paylaşımında bulunmuştur. Aynı şekilde atılan bu 
tweetlerin içerisinde Yusuf Ziya Günaydın 159 adedinde görsel ve metin birlikte 
kullanırken, Şükrü Başdeğirmen 122, Gökmen Gökmenoğlu ise toplamda 156 
adedinde görsel ve metin birlikte kullanmıştır. Ayrıca atılan bu tweetlerin daha çok 
kişiye ulaşması ve etkileşim sağlamasında önem teşkil eden hastaglar, retweet 
edilen twetler, yapılan mentionlar, ve toplam beğeni sayıları da aşağıda Tablo 1’de 
kategorize edilerek oluşturulmuştur. 
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Tablo 1. Adayların Twitter Kullanımına İlişkin Nicel Bulgular 

 
Yusuf Ziya 
Günaydın 

Şükrü 
Başdeğirmen 

Gökmen 
Gökmenoğlu 

Atılan Tweet Sayısı 285 213 246 
Retweet Edilen Tweet Sayısı 18 3 6 

Hashtag Sayısı 74 208 188 
Mention Yapılan Tweet Sayısı 10 1 136 

Alınan Retweet Sayısı 1857 1010 485 
Beğeni Sayısı 23,490 6,236 2,964 

Görsel Kullanılan Tweet Sayısı 159 122 156 

Tablo 1’de görüldüğü gibi belirlenmiş olan tarih aralıklarında adayların yapmış 
oldukları paylaşımlarda en çok paylaşımı yapan birinci sırada Yusuf Ziya Günaydın, 
ikinci sırada Gökmen Gökmenoğlu, üçüncü sırada Şükrü Başdeğirmen’in olduğu 
görülmekledir. Etkileşim bakımından incelendiğinde ise alınan retweetler ve 
beğeniler ile birinci sırada Yusuf Ziya Günaydın, ikinci sırada Şükrü Başdeğirmen, 
üçüncü sırada da Gökmen Gökmenoğlu olduğu bulgusuna rastlanmıştır. 

Tablo:2 Adayların Hastag Kullanımı 

 Yusuf Ziya Günaydın Şükrü Başdeğirmen 
Gökmen 

Gökmenoğlu 

Atılan Tweet 
Sayısı 

285 213 246 

Hastag 
Kullanılan 

Tweet sayısı 
74 208 188 

Hastag 
Kullanım Oranı 

%25,96 %97,65 %76,42 

Yoğun Olarak 
Kullanılan 
Hastaglar 

#Isparta 
#IspartaKitapFuarı 

#DahaGüzelsinIspartam 
#SevgiKazanacak 

 

#Isparta 
#GeleceğiniŞehriIsparta 

#BelediyeİşiGönülİşi 
#HepBeraberIspartayız 

#IspartaKazanacak 

#IspartaİYİOlacak 
#BirlikteysekİYİyiz 

#İYİBelediyecilik 
#OrtakAkılGüçlüYön

etim 

Tabloda 2’de görüldüğü gibi Yusuf Ziya Günaydın atmış olduğu Tweetlerin %25,96 
(74 adet) hastag kullanırken, Şükrü Başdeğirmen %97,65 (208 adet), Gökmen 
Gökmenoğlu ise %76,42’sinde (188 adet) hastag kullanmıştır. Aynı şekilde elde 
edilen bulgular sonucunda adayların bazı hastagleri belirlenen süre aralığında 
yoğun olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Yusuf Ziya Günaydın’ın 3 aylık süreç 
aralığında #Isparta (18), #IspartaKitapFuarı (10), #DahaGüzelsinIspartam (10) 
gibi etiketleri yoğun olarak kullandığı, sürecin son haftalarına gelindiğinde ise 96 
#SevgiKazanacak (14) etiketini sıklıkla kullandığı tespit edilmiştir. Şükrü 
Başdeğirmen’in ise 1,5 ay süre aralığında #Isparta (150), #GeleceğiniŞehriIsparta 
(10), #BelediyeİşiGönülİşi (8), #HepBeraberIspartayız (8) etiketlerini kullandığı, 
sürecin son haftalarında da #IspartaKazanacak (20) etiketini sıklıkla kullandığı 
görülmüştür. Öte yandan diğer bir aday olan Gökmenoğlu’nun, 3 aylık süreç 
boyunca #IspartaİYİOlacak (72), #BirlikteysekİYİyiz (15), #İYİBelediyecilik (22) 
etiketlerini kullandığı, sürecin son haftalarında ise #OrtakAkılGüçlüYönetim (42) 
hastegi yoğun olarak kullandığı tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Adayların Paylaşımlarının Aylara Göre Dağılımı 
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Adayların hesapları incelendiğinde yukarda tablo 3’te de ifade edildiği üzere Yusuf 
Ziya Günaydın Ocak, Şubat aylarında birbirine yakın sayıda paylaşımda 
bulunurken kampanyanın son ayına gelindiğinde paylaşımlarında düşüş yaşandığı 
bulgusuna ulaşılmıştır. Şükrü Başdeğirmen ise kampanyanın ilk ayında Twitteri 
hiçbir şekilde kullanmadığı Şubat ayında kullanmaya başladığı ve kampanyanın 
son ayına gelindiğinde Twitteri çok yoğun bir şekilde kullandığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. Diğer bir aday olan Gökmen Gökmenoğlu da Ocak ayında Twitteri 
yoğun bir şekilde kullanırken Şubat ve Mart aylarında kullanım sıklığında düşüş 
yaşandığı bulgusu tespit edilmiştir. 

6.1. Seçim Vaatlerine İlişkin Bulgular 

Seçim vaatleri siyasal iletişim ve kampanya süresince hedef kitleyi oy verme 
davranışına yönlendirme, ikna etme, harekete geçirme, tutum ve davranışlarını 
değiştirme gibi amaçlara ulaşmada kitleler, siyasi parti ve adaylar için güdüleyici 
konumunda kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla siyasi parti ve adaylar oy alabilmek 
için çeşitli kitle iletişim araçları vasıtasıyla, seçilmeleri durumunda yapacakları 
vaatlerini halka sunmaktadırlar.  

Tablo 4. Vaat Kullanımına İlişkin Bulgular 

 
Yusuf Ziya 
Günaydın 

Şükrü 
Başdeğirmen 

Gökmen 
Gökmenoğlu 

 Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans  Yüzde 
Seçim Vaadi 

Kullanılan Tweetler 
15 %5,26 50 %23,47 30 %12,19 

Seçim Vaadi 
Kullanılmayan 

Tweetler 
270 %94,74 163 %76,23 216 %87,81 

Toplam 285 100 213 100 246 100 

Tabloda görüldüğü gibi Yusuf Ziya Günaydın belirlenen süre aralığında 
paylaşımların yaklaşık %5,26 (15)’sına yer verirken, Şükrü Başdeğirmen 
%23,47(50), Gökmen Gökmenoğlu’nun ise %12,19 (30)’unda seçim vaatlerine yer 
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verdiği bulgusuna ulaşılmıştır. (Bkz. Tablo 4) Görüldüğü gibi her üç aday da 
paylaşımlarında seçim vaatlerine yer vermiş fakat Başdeğirmen’nin diğer iki adaya 
göre seçim vaatlerine daha sık yer verdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla adaylar 
arasında seçim vaatlerine yer verme dağılımları bakımından farklı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

İncelenen veriler sonucunda adayların seçim vaatlerine yer verdiği paylaşımlardan 
bazıları aşağıdaki gibidir.  

Resim 2. Adayların Vaatlere İlişkin Paylaşımları 

 

6.2. İcraata İlişkin Bulgular 

Siyasal kampanya sürecinde siyasi aday ve partiler halkın tutum ve davranışlarını 
kendi yönünde değiştirmek ve oy alabilmek için popülist politikalara 
başvurabilmektedirler. Siyasi aday ve partiler, bu davranışlarıyla halk arasında söz 
konusu icraatlarının gelecekteki vaatlerinin temeli olduğu izlenimini uyandırmak 
istemektedir. Dolayısıyla adaylar bunu başarmak için de icraatlarını hızlı ve etkili 
yöntemlerle sosyal medya araçları vasıtasıyla kitlelere sürekli olarak 
duyurmaktadırlar. 

Tablo 5. İcraata İlişkin Bulgular 

 
Yusuf Ziya 
Günaydın 

Şükrü 
Başdeğirmen 

Gökmen 
Gökmenoğlu 

 Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
İcraata ilişkin 

kullanılan tweetler 
74 %25,96 0 %0 4 %1,62 

İcraata ilişkin 
kullanılmayan 

tweetler 
211 %74,04 213 %100 242 %98,38 

Toplam 285 100 213 100 246 100 

Tablo 5’te görüldüğü gibi Yusuf Ziya Günaydın paylaşımların %25,96 (74)’sına yer 
verirken, Şükrü Başdeğirmen %0(0), Gökmen Gökmenoğlu’nun ise %1,62(4)’sinde 
icraatlara yer verdikleri bulgusuna rastlamıştır. Tablodan da anlaşılacağı üzere 
adaylardan Başdeğirmen’in icraata ilişkin hiç paylaşım yapmadığı diğer iki 
adaydan da Yusuf Ziya Günaydının paylaşımlarında icraatta ilişkin paylaşımları sık 



Journal of Current Researches on Business and Economics, 2023, 13 (1), 15-34.  25 
 

 

kullanmıştır. Bu bakımdan da adaylar arasında icraatlara yönelik paylaşımlarda da 
farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

İncelemeler sonucunda adayların Twitter üzerinden icraata ilişkin 
paylaşımlarından bazılarının ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.   

Resim 3. Adayların İcraatlara Yönelik Paylaşımları 

 

6.3. Bilgilendirme ve Duyuruya İlişkin Bulgular 

Seçim dönemlerinde siyasi aday ve partiler siyasal iletişim ve kampanya süresince 
halk ile sürekli iletişim içerisinde olarak halkın siyasi davranışlarını kendi yönünde 
sürekli olarak taze tutmak istemektedirler. Seçmenin hem siyasete ilgi hem de 
olumlu davranışlar göstermesi için siyasi adaylar sıklıkla bilgilendirme ve duyuru 
yapma yoluna gitmektedirler. Bilgilendirme ve duyuru yapma kimi zaman miting 
alanlarına davet olarak kendini gösterirken kimi zaman açılış törenleri, ziyaret, 
icraat, vaat, uyarı vb. gibi faaliyetler olarak da kendini gösterebilmektedir. Siyasi 
adaylar bilgilendirme ve duyuruları hızlı ve etkili olarak gerçekleştirebilmek için 
de sıklıkla sosyal medya araçlarını kullanma yoluna gitmektedirler.  

Tablo 6. Bilgilendirme ve Duyuruya İlişkin Bulgular 

 
Yusuf Ziya 
Günaydın 

Şükrü 
Başdeğirmen 

Gökmen 
Gökmenoğlu 

 Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Bilgilendirme ve 
duyuruya ilişkin 

kullanılan tweetler 
95 %33,33 80 %37,55 27 %10,97 

Bilgilendirme ve 
duyuruya ilişkin 
kullanılmayan 

tweetler 

190 %66,67 133 %62,45 219 %89,03 

Toplam 285 100 213 100 246 100 

Yukarda Tablo’6 da görüldüğü gibi bilgilendirme ve duyuru yapmaya ilişkin 
paylaşımlarda Yusuf Ziya Günaydın %33,33(95)’üne yer verirken, Şükrü 
Başdeğirmen %37,55(80)’ini Gökmenoğlu’nun ise paylaşımların sadece 
%10,97(27)sinde yer verdiği bulgusuna rastlamıştır. Bulgularda bütün adaylar 
arasında farklılık olduğu, aynı şekilde bütün adayların paylaşımlarında 
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bilgilendirme ve duyuruya yer vermiş olduğu fakat paylaşımlarına oranla en yoğun 
paylaşım yapanın Şükrü Başdeğirmen olduğu sonucuna varılmıştır.  

İncelemeler sonucunda adayların paylaşımlarında bilgilendirme ve duyuru 
yapmaya ilişkin yaptıkları paylaşımlardan bazılarının ekran görüntüleri aşağıdaki 
gibidir. 

Resim 4. Adayların Bilgilendirme ve Duyuru Yapmaya İlişkin Paylaşımları 

 

6.4. Eleştiri ve Tartışma Kullanımına İlişkin Bulgular 

Hedef kitleye iletilen eleştirel mesajlarda mesajın olumlu veya olumsuz yönde 
kurgulanması, mesajı alan kitle tarafından kaynağın ve eleştiriye konu olan kişi 
veya şeyin algılanmasına ilişkin önem arz etmektedir. Siyasi adaylar da yaptıkları 
bu tür paylaşımlarda rakip adayların başka yönlerini hedef kitleye göstermeyi 
amaçlamaktadırlar. Fakat siyasi adayların mesajlarında olumsuz öğelere fazla yer 
vermesi mesajı ileten aday için olumsuz sonuçlara sebep olabileceği bazı 
araştırmalarla da ortaya çıkmıştır. 1900 ve 1984 dönemlerinde Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Cumhuriyet ve Demokrat parti adaylık kabul konuşmaların içerik 
analizi yapıldığında olumsuz mesaj ileten adayların 22 seçimden 18’ini 
kaybettikleri ortaya çıkmıştır. Temel sebep olarak da olumsuz mesajların 
seçmenlerde kötü duygular uyandırdığı olumlu mesajların da umut duygusunu 
uyandırdığı ileri sürülmektedir. (Newman ve Perloff, 2004:29).  

Tablo 7. Eleştiri ve Tartışma Kullanımına İlişkin Bulgular 

 
Yusuf Ziya 
Günaydın 

Şükrü 
Başdeğirmen 

Gökmen 
Gökmenoğlu 

 Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Eleştiri ve 

Tartışmaya ilişkin 
kullanılan tweetler 

7 %2,45 1 %0,46 6 %2,43 

Eleştiri ve 
Tartışmaya ilişkin 

kullanılmayan 
tweetler 

278 %97,55 212 %99,54 240 %97,57 

Toplam 285 100 213 100 246 100 

Yukarıda tablo 7’de görüldüğü Yusuf Ziya Günaydın paylaşımlarının %2,45(7)’inde 
eleştiri ve tartışmalara yer verirken, Şükrü Başdeğirmen paylaşımlarının 
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%0,46(1)’sında, Gökmen Gökmenoğlu’nun ise %2,43 (6) ünde eleştiri ve 
tartışmalara ilişkin paylaşım yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Yusuf Ziya Günaydının, 
eleştiri ve tartışmaya yönelik yaptığı paylaşımların büyük çoğunluğu daha çok 
Şükrü Başdeğirmen’e ve Isparta Ticaret Odası Başkanlığını yaptığı döneme yönelik 
olurken, Gökmen Gökmeoğlu’nun paylaşımlarının büyük çoğunluğu ise Yusuf Ziya 
Günaydın’nın Isparta belediye başkanlığı yaptığı dönemlerdeki faaliyetlere yönelik 
olmaktadır. Şükrü Başdeğirmen’nin tek paylaşımında yaptığı eleştiri ise Yusuf Ziya 
Günaydın’ın Cumhur İttifakının ruhuna yakışır bir şekilde davranmadığı ve söz 
konusu miting alanını (Bkz. şekil 5) kullanmaya devam ettiğine yönelik olmuştur. 
Bulgulara bakıldığında (Bkz. Tablo 7) bütün adaylar arasında farklılık olduğu ve 
paylaşımlarında tartışma ve eleştiri kullanımına ilişkin paylaşım yaptığı fakat 
Yusuf Ziya Günaydın ile Gökmen Gökmenoğlu’nun paylaşımlarında daha sık yer 
verildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan incelemeler sonucunda adayların paylaşımlarında eleştiri ve tartışmaya 
ilişkin yaptıkları paylaşımlardan bazılarının ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir. 

Şekil 5. Adayların Eleştiri ve Tartışmaya İlişkin Paylaşımları 

 

6.5. Toplumsal Mesajlara Yönelik Bulgular 

Seçim dönemlerinde siyasi adaylar siyasal iletişim ve kampanya faaliyetlerini 
yürütürken halka kendini daha yakın hissettirmek, halkın acılarını ve sevinçlerini 
halkla berber yaşadığını göstermek istemektedirler. Bu yüzden de siyasi adaylar 
halkın toplumsal hassasiyetlerini, acılarını ve sevinçlerini paylaştığını göstermek 
için sıklıkla sosyal medya araçlarını kullanarak bu platformlar üzerinden halka 
ulaşmaya çalışıp duygusal bağ kurmaya çalışmaktadırlar.  

İncelemeler sonucunda adayların paylaşımlarında toplumsal mesajlara yönelik 
bulgular aşağıda tablo halinde kategorize edilerek verilmiştir.   



28                    Turhan, G. & İlhan, E. (2023). Use of Social Media as a Political Communication 
Instrument: Investigation of the twitter Accounts of Isparta Mayor Candidates in the 
Local Elections of 31 March 2019 

 

Tablo 8. Toplumsal Mesajlara Yönelik Bulgular

 

Yukarıda Tablo 8’de görüldüğü gibi Yusuf Ziya Günaydın ve Şükrü Başdeğirmen’in 
toplumsal mesajlara yönelik yaptıkları paylaşımlar içerisinde Tebrik/Teşekkür, 
Ziyaret, Etkinlik/Kutlama/Açılış/Davet ve Diğer mesajlara yönelik paylaşımların 
sıklıkla yapıldığı bulgusuna rastlanmıştır. Gökmen Gökmenoğlu’nun ise yaptığı 
paylaşımlarda birinci sırada daha çok toplumsal mesajların dışında Diğer 
mesajlara ağırlık verdiği, ikinci sırada Ziyaret ve onu Tebrik/Teşekkür takip ettiği 
bulgusuna rastlanmıştır. Tablo 8’e bakıldığında ortalama olarak Tebrik/Teşekkür, 
Ziyaret, Etkinlik/Kutlama/Açılış/Davet gibi gündemlerin ağırlıkta olduğu 
görülmektedir. Buradaki ziyaret daha çok vatandaşların iş yerleri, evleri ve kurum 
ziyaretlerini oluştururken, Tebrik/Teşekkür içerikli mesajlar daha çok seçmen 
ziyaretler sonucunda halkın gösterdiği ilgiye, sevgiye, karşılık iletilmiştir.  
Etkinlik/Kutlama/Açılış/Davet içerikli mesajlar ise miting toplantı ve eğlence 
mekânlarına davet şeklinde olmaktadır. 

6.6. Benzerlik ve İlişki Kurmaya İlişkin Bulgular 

Seçmenle benzerlik ilişkisi kurmak seçim dönemlerinde siyasi aktörlerin sık sık 
başvurduğu yöntemlerden biridir. Burada kastedilen benzerlik ilişkisi siyasi 
aktörlerin seçmenle karakteristik, demografik, değer, tutum, vb. gibi 
parametrelerle kendilerini daha yakın oldukları izlenimi uyandırmalarıdır.  
Nitekim halk kendisine daha yakın ve benzer olan kaynaktan gelen iletilerden daha 
fazla etkilenmekte ve bu kaynağa daha çok güven duymaktadır. Onun için siyasi 
aktörler, siyasal kampanyalarını yürütürken hedef kitleye benzerlik ve yakınlık 
ilişkisi kurarak mesajlar iletmesi kampanyanın başarı gücünü de artıracaktır.  

Dolaysıyla siyasi aktörler siyasal pazarlama sürecinde bu tür mesajlara daha çok 
ağırlık vererek, hedef kitleyle benzer yönlerini; kardeşlerim, hemşerilerim 
meslektaşlarım vb. gibi söylemleri sıklıkla vurgulayarak mesajları iletmeye özen 
gösterirler. (Demirtaş, Madran, 2012:84-85). 
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Tablo 9. Benzerlik ve İlişki Kurmaya Yönelik Bulgular 

 
Yusuf Ziya 
Günaydın 

Şükrü 
Başdeğirmen 

Gökmen 
Gökmenoğlu 

 Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Benzer tarafların 

olduğunu 
vurgulandığı 

tweetler 

37 %12,98 44 %20,65 31 %12,60 

Benzer tarafların 
olduğunu 

vurgulanmadığı 
tweetler 

248 %87,02 169 %79,35 215 %87,40 

Toplam 285 100 213 100 246 100 

Yukarıda Tablo 9’da görüldüğü gibi Yusuf Ziya Günaydın paylaşımlarının 
%12,98(37)’inde kendini halka yakın gösterdiği ve halkla ilişki kurduğu bulgusuna 
rastlanırken, Şükrü Başdeğirmen’in %20,65(44)’inde, Gökmen Gökmenoğlu’nun 
ise paylaşımlarının sadece %12,60(31)’ında seçmenle benzerlik ilişkisi kurduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bulgularda bütün adaylar seçmenle benzerlik ilişkisi 
kurmaya yönelik paylaşımlara yer vermiş fakat diğer iki adaya göre paylaşımlarına 
oranla Şükrü Başdeğirmen’in paylaşımlarında daha yoğun olarak kendini halka 
yakın hissettirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan içerik analizi sonucunda adayların seçmenle benzerlik ve yakınlık ilişkisi 
kurmaya ilişkin yaptıkları paylaşımlardan bazılarının ekran görüntüleri aşağıdaki 
gibidir. 

Resim 6. Adayların Seçmenle Olan İlişkisine Yönelik Paylaşımları 

 

6.7. İstatiksel Veri ve Kanıt Sunmaya İlişkin Bulgular 

İstatiksel veri kullanma ve kanıt sunma; ekonomi, sağlık, reklamcılık, siyasal 
iletişim ve kampanya gibi birçok alanda, kaynağın hedef kitleyi ikna etmesi, tutum 
ve davranışlarını değiştirmesi ve istediği yönde algı oluşturması bakımında önem 
arz etmektedir. Kaynak, hedef kitleye ilettiği mesajlarda kanıt ve istatiksel verilere 
yer verdiği durumlarda, alıcı, kaynağa daha çok güven hissetmekte ve itibarı 
yüksek olarak algılamakta, bu durumda da alıcının istenen yönde ikna olması da 
çok daha rahat olmaktadır. (Demirtaş, Madran, 2012: 88-90.). Dolayısıyla seçim 
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dönemlerinde siyasi aktörler, siyasal iletişim ve kampanya sürecinde hedef kitleye 
ilettikleri mesajlarda istatiksel veri ve kanıtlara sık sık yer vermektedirler.  

Tablo 10. İstatiksel Veri ve Kanıt Sunmaya İlişkin Bulgular 

 
Yusuf Ziya 
Günaydın 

Şükrü Başdeğirmen 
Gökmen 

Gökmenoğlu 
 Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

İstatiksel veri ve 
kanıt sunulan 

tweetler 
16 %5,94 10 %4,69 4 %1,62 

İstatiksel veri ve 
kanıt 

sunulamayan 
tweetler 

269 %94,06 203 %95,31 242 %98,38 

Toplam 285 100 213 100 246 100 

Yukarıda Tablo 10’a bakıldığında Yusuf Ziya Günaydın’ın paylaşımlarında istatiksel 
veri ve kanıt sunmaya ilişkin %5,94(16)’üne yer verirken, Şükrü Başdeğirmen’in 
%4,69(10)’una, Gökmen Gökmenoğlu’nun ise paylaşımlarında sadece 
%1,62(4)’inde istatiksel veri ve kanıtlara yer verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Tablodaki bulgulara bakıldığında bütün adayların birbirinden farklı olarak 
istatiksel veri ve kanıt sunmaya ilişkin paylaşım yaptıkları, adaylar içerisinde Yusuf 
Ziya Günaydın’ın istatiksel verilere en çok yer verdiği, Gökmen Gökmenoğlu’nun 
ise paylaşımlarına oranla en az yer veren aday olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Bkz. 
Tablo 10). 

İçerik analizi sonucunda adayların istatiksel veri ve kanıt sunmaya ilişkin 
yaptıkları paylaşımlardan bazılarının ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir. 

Resim 7. Adayların İstatiksel Veri ve Kanıt Sunmaya İlişkin Paylaşımlar 

 

7. Sonuç 

Bu çalışmada 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 1 Ocak 2019 ile 31 Mart 2019 
arasında belediye başkan adayların siyasal iletişim ve kampanya bağlamında 
seçmenle iletişim kurma, seçmene ulaşma ve propaganda aracı olarak kullandıkları 
Twitter hesaplarında yaptıkları paylaşımlar üzerinde içerik analizi metoduyla 
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incelenmiştir. İçerik analizi çalışması kapsamında incelemeye alınana hesaplarda 
belirlenen tarih aralığında söz konusu adayların toplamda 744 tweet paylaştıkları 
görülmüştür. İncelemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre bütün adayların 
takipçi sayılarının çok yüksek olmadığı görülmüştür. Bu nedenle paylaşılan 
tweetlerin çok geniş kitlelere ulaşılmadığı söylenebilir. Adayların Twitter hesapları 
incelendiğinde en çok takipçiye sahip olan Yusuf Ziya Günaydın en az takipçiye 
sahip olan ise Gökmen Gökmenoğlu olduğu görülmüştür. Bu durumun nedeni 
Yusuf Ziya Günaydın’ın Twiter hesabını 2012 yılında aktif hale getirdiği, daha 
önceki dönemlerde de aktif kullandığı ve eski dönem belediye başkan 
tanınırlığından kaynaklandığı, Gökmen Gökmenoğlu ise hesabını 2018 yılında 
açtığı, aktif kullanımına ise seçim döneminde başladığı ve diğer adaylara göre 
tanınırlığının fazla olmadığı sonucuna bağlanabilir. Araştırmada elde edilen 
verilere göre bütün adaylar arasında Yusuf Ziya Günaydın ve Gökmen 
Gökmenoğlu’nun siyasal iletişim kampanyalarını Twitter üzerinde belirlenen tarih 
aralıkların başından beri yürüttükleri, Şükrü Başdeğirmen’in ise Twitter üzerinde 
siyasal iletişim kampanyasına belirlenen tarihin başından yaklaşık 1,5 ay sonra 
yürütmeye başladığı görülmüştür. Nitekim bu durum Şükrü Başdeğirmen için 
dezavantaj diğer adaylar içinde avantaj görülmektedir. Buna karşın süreç 
içerisinde kampanyanın son dönemine gelindiğinde Yusuf Ziya Günaydın ve 
Gökmen Gökmenoğlun’un paylaşım oranlarında düşüş yaşandığı görülürken, Şükrü 
Baş Değirmen’in Twitter’de kampanyasına daha çok ağırlık verdiği görülmüştür. 
Bu durum da Başdeğirmen’in kitlelere ulaşmada sosyal medyanın büyük bir öneme 
sahip olduğunun farkına vardığı ve bu yüzden de son dönemlerde daha yoğun 
olarak kullandığı söylenebilir.  

Belediye başkan adaylarının tweet içerikleri incelendiğinde adayların seçim 
kampanyası süresince paylaşımlarında vaatlerini, yapmayı planladıkları 
icraatlarını, gündemdeki duyuru ve bilgilendirme mesajlarını, bazı konulardaki 
eleştirel yaklaşımları, istatiksel verileri, toplumsal mesajları ve toplumla benzerlik 
kurmak gibi iletileri peş peşe sıraladıkları görülmüştür. Adayların söz konusu 
konuları sosyal medya aracı olan Twitter üzerinden yoğun olarak sunmaları 
seçmen kitlesine bu platform üzerinden ulaşmayı ve iletişim kurmayı çalıştıklarını 
net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yukarıda bulgular da detaylı olarak 
incelendiğinde adaylar siyasal iletişim kampanyalarını Twitter üzerinden 
yürütürken eksik yanlarının yanı sıra Twitteri bilinçli bir şekilde kullandıklarını 
söylemek mümkündür. Fakat genel olarak bakıldığında geniş kitlelere ulaşma ve 
seçmenin tutum ve davranışları üzerinde etki etme konusunda başarılı 
olamadıkları görülmektedir. Nitekim 31 Mart 2019 Isparta belediye başkanlığı 
seçim sonuçlarına bakıldığında Şükrü Başdeğirmen’in %38,04 (50,394), Yusuf Ziya 
Günaydının %30,80(40,801), Gökmen Gökmenoğlu’nun ise %28,68(38,003) başarı 
elde ettikleri görülmektedir. Seçim sonuçlarını adayların Twitter kullanım 
pratikleri ile karşılaştırdığımızda herhangi bir paralellik söz konusu olmadığı 
bulgusuna rastlanmaktadır. Aksi halde Twitter kullanım pratiklerine ve alınan 
etkileşimlere göre Yusuf Ziya Günaydının diğer adaylara göre daha fazla başarı 
elde etmesi gerekirdi. Aynı şekilde Twitteri kampanya sürecinin yarısında 
kullanmaya başlayan ve dezavantaj elde eden Şükrü Başdeğirmenin de seçim 
sonuçlarında başarı şansının diğer iki adaya göre daha düşük olması gerekirdi. 
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Twitter’in seçimlere etkisinin çok az ya da olmamasına sebep olarak da yerel 
seçmenin siyasal iletişim ve kampanya bağlamında, siyasal olayları izleme ve 
katılım gösterme amaçlı sosyal medyayı özellikle de Twitter’ı kullanmadıkları 
hatta kimi seçmenlerin internet ve internet tabanlı sosyal medya mecralarından 
uzak olduğu söylenebilir. Bir diğer sebep olarak da yerel siyasette sosyal medya 
üzerinde yürütülen siyasal iletişim ve kampanyalarının etkisinin ulusal siyasete 
göre daha az olduğu, yerel seçmenle etkileşim sağlarken geleneksel yöntemlerin 
daha geçerli olduğu ve başarı sağlandığını söyleyebiliriz. Fakat gelişen ve 
yaygınlaşan teknoloji sebebiyle ileriki zamanlarda söz konusu durumda değişiklik 
olması muhtemel gözükmektedir. Yani ileriye dönük değişen koşullar içerisinde 
sadece yeni medya araçları ile gerçekleştirilebilen siyasal iletişim ve kampanya 
mümkün olabilir. Bu durumda siyasi adaylarının yeni medya teknolojileri ile 
sürekli ilişki içinde olması ve hem kendilerini hem de seçmeni yeni medya 
araçlarına uyarlaması gerekmektedir. 
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