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Özet 

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde ve dünyada internet kullanım 

oranı çok büyük bir hızla artmaktadır. Bu değişim ile bilgi toplumuna geçiş, birçok yeniliği de 

beraberinde getirmiştir.  Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde ve dünyada 

internet kullanım oranı çok büyük bir hızla artmaktadır. Bu değişim ile bilgi toplumuna geçiş, birçok 

yeniliği de beraberinde getirmiştir. Değişime en çok ayak uyduran mecralardan biri olan kitle iletişim 

araçları; dünya üzerindeki en geniş ağ olan internetin getirdiği yeni kitle iletişim aracı olan sosyal medya 

platformları ile yeni bir hal almıştır. Bu yeni kitle iletişim araçları bireylerin, siyasi, etnik, dini ve kültürel 

görüşlerini özgürce ifade ettiği bir ortam olmuştur. Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve 

eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. 

Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları 

bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan 

araştırmalar insanların, bu sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit harcadıklarını, bu sanal 

gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu sanal gerçeklik içinde 

yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını göstermektedir. Yaşadığımız bu çağda artık bireyler kendini ifade 

etme ihtiyacını her türlü platformda özgürce gerçekleştirme ve bu isteğin sosyal medya platformlarında 

paylaşmasının pratik ve ucuz oluşu, bu mecraları popüler ve etkili hale getirmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle günümüzde ortaya çıkan iletişim platformlarını kullanan kişilerin profil 

dağılımları belirlenecek, yeni iletişim teknolojileri hakkında bilgiler verilecek ve sosyal medyanın önemi 

ele alınacaktır.  Daha sonra ise kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket çalışmasının sonuçları 

verilerek bu sonuçlar veri madenciliği teknikleri uygulanarak anlamlandırılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, Yeni iletişim araçları 

Abstract 

Analysis of Social Media- Community With Based Apriori Algorithm 
 

  The rate of internet usage is increasing very rapidly in our country and the world with 

widespread and improvement of technology. The transition to an information society with this change 
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enables to bring about many innovations. One of the most abreast of changes channel is the mass media; 

the social media platform becomes to have a new status via the internet which is the most extensive 

network in the world. This new mass media may become a platform where individuals can be expressed 

their political, ethnic, religious and cultural views freely. New communication technologies present to 

people a media that creates possibilities to share their thoughts and works of art and essentials of sharing 

and discussing. This virtual environment called social media has more and more importance about being 

user-based as well as bringing the people together and increasing the interaction among them. Studies 

demonstrate that in this virtual reality people spend more time in day by day, trying to meet the needs and 

creating a new world and live in there. In this age we live, due to the need of  realizing themselves by 

express freely in all platforms and sharing this request in social media platforms is practical and 

affordable, this make the platforms both popular and effective.  

In this study, the first step one is to determine distribution of person profile using the 

communication platform, secondly to be informed about the new communication technologies and the 

importance of social media will be discussed. Afterwards given the results of a survey consisting of 

closed and open-ended questions which results are explained the meaning by applying data mining 

techniques. 

 

Keywords: Social Media, New Communication Technologies 

1. Giriş  

Tarihsel olarak toplumsal hareketler, elden ele, kulaktan kulağa yayılan, kürsüden, basından ya 

da mevcut herhangi bir iletişim kanalından çıkan söylentiler, vaazlar, broşürler ve manifestolar gibi özgül 

iletişim mekanizmalarının varlığına dayalı olmuşlardır. Zamanımızda çok biçimli dijital yatay iletişim 

ağları tarihteki en hızlı ve en özerk etkileşime dayalı, yeniden programlanabilir ve kendi kendini 

genişleten iletişim araçlarıdır [1]. Bu genişlemenin en önemli parçası olan internet; yeni bir kitle iletişim 

mecrası olan sosyal medya iletişim araçlarını barındırmaktadır. Bu yeni kitle iletişim araçları ile bireyler, 

küresel boyutta fikirlerini paylaşabilmekte ve örgütlenebilmektedir. Bu süreç ile başlayan küresel 

ölçekteki bilgi akışının zaman ve mekân kavramlarından bağımsız oluşu bireysel ve toplumsal hayatın 

yeniden yorumlanmasını sağlamıştır [2]. Kategorileri ve kullanım amaçları farklı da olsa sosyal ağlar, 

insanların gerçek sosyal yaşamdaki iletişimini, etkileşimini, çalışmasını, hatta örgütlenme biçimini 

yeniden şekillendirmiştir. Örgütlenme biçimi bireyler arasındaki fiziksel yakınlıkla ifade edildiği dönem 

kapanmış; yerine bireylerin toplumsal olaylara bakış açısı, ortak sorunları ve onları bir araya getiren ortak 

değerler üzerinden ele alınmaya başlanmıştır [3]. Demokratik toplumlarda toplumsal sorunları dile 

getirmek; çözüm önerileri, sunmak kamusal alanda tartışmak ve siyasal alana taşımak sosyal hareketler 

aracılığı ile yapılmaktadır. Bu hareketler içinde yer almak, yurttaşların örgütlenme ve düşüncelerini ifade 

etme özgürlükleri kapsamında temel insan haklarından biridir. Sokaklar bireylerin hukuk kuralları 
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çerçevesinde özgürce yaşadığı, iletişim kurduğu ve her konuda görüşlerini özgürce dile getirip aynı amaç 

doğrultusunda birleşip örgütlendiği yerlerdir [4]. Klasik iletişim araçları ile örgütlenmeler kahvehane, 

kütüphane vs. gibi ortamlardan çıkıp bu çağda yaşayan bireylerin içinde oldukları “internet ağı” sayesinde 

karşı duruşlar meydanlardan sosyal medya platformlarına taşınarak daha nitelikli daha çok yandaş 

bulabilen ve çoğu zaman karşılık bulunan bir mecra haline gelmiştir. Bu mecrayı kullanan bireylerin 

çeşitli (iş, eğitim durumu, maddi gelir, sosyal medya kullanım aracı, kullanım sıklığı) yönlerden 

profillerinin analizi ile bu platformlar aracılığıyla örgütlenmenin örüntüleri  (katılım oranı, biçimi, kimler 

aracılığı ile katıldığı, hangi durum ve olaylara katıldığı) hakkında bilgi toplamak adına yapılan ankete 

konu olan veriler dijital olarak toplanmış ve bu verilerin en verimli şekilde değerlendirilmesi için veri 

madenciliği teknikleri ile analiz edilmiştir. 

 

1.1. Amaç 

Bu çalışmanın temel amacı; günümüz en büyük iletişim ağı olan “internet” üzerinden sunulan ve 

yeni iletişim olarak nitelendirilip sosyal medya olarak adlandırılan platformlar üzerinden örgütlenmenin 

neden ve nasıl yapıldığı hakkında bilgiler elde etmeye yönelik bireylerin anket yoluyla görüşlerini elde 

edip veri madenciliği teknikleri ile yorumlanmasıdır.  

1.2. Sınırlılıklar 

Bu araştırma; çalışma evreni açısından, Türkiye genelinde çeşitli yaş, medeni durum, iş ve 

eğitim durumları açısından farklı 250 bireye sorulan 36 anket sorusu ile sınırlıdır. 

2. Yöntem 

Çalışmanın yönteminde hazırlanmış otuz altı adet özgün sorudan oluşan ankete katılan; 

bireylerin hakkındaki bilgiler ile ankete konu olan sorulara verilen cevapların bulunduğu bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. 

Veri tabanına bilgi sağlayacak anket soruları iki ana bölüm altında yapılandırılmıştır. Birinci 

bölümde ankete katılan bireylerin cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim bilgilerinin yanında sosyal 

medya platformlarından hangilerini kullandığı, kullanım sıklığı, arkadaş, takipçi sayısı ve kullanım 

aracıları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. İkinci bölümde ise ankete katılan bireylerin makaleye 

konu olan sosyal medya üzerinden örgütlenme ve ülkemizde son aylarda yaşanan olaylarda sergiledikleri 

tutum, bu olaylar hakkındaki görüşlerini elde edebilecek sorular sorulmuştur. 

Cevapların oluşturduğu veri tabanında saklanan veriler parametrik olarak yalnız başlarına bir 

anlam ifade etmemektedir. Bu verileri yorumlamak için aralarındaki örüntünün doğru sistematik 

yaklaşımlarla analiz edilmesi gerekmektedir. Ancak belirli bir amaç doğrultusunda sistematik olarak 

işlenir ve analiz edilirse, değersiz görülen veri yığınından çok değerli sonuçlara ulaşılabilir. 
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Bu verilerin anlamlandırılması ve yorumlanması için veri madenciliği yöntemlerinden 

yararlanılmaktadır. Veri madenciliği nitelik olarak iki ana başlıkta incelenmektedir. Birincisi, elde edilen 

örüntülerden sonuçları bilinmeyen verilerin tahmini için kullanılan tahmin edici model ikincisi ise eldeki 

verilerin tanımlanmasını sağlayan tanımlayıcı modeldir [5]. 

 Veri madenciliği modellerini işlevlerine göre üç ana başlıkta toplamak mümkündür.  

 

—Sınıflama ve Regresyon, 

—Kümeleme, 

—Birliktelik kuralı ve ardışık zamanlı örüntüler. 

 

Anketimizin oluşturduğu verilere veri madenciliği birliktelik kuralı yöntemi uygulanacak olup; 

birliktelik kuralı ise öğeler arasındaki bağıntı, destek ve güven ölçütleri ile hesaplanacaktır. Destek 

ölçütü, veri kümesinde öğeler arasındaki bağıntının ne kadar sık olduğunu, güven ölçütü ise Y öğesinin 

hangi olasılıkla X öğesi ile beraber olacağını ifade eder. Apriori algoritması ise birliktelik kuralı çıkarım 

algoritmaları içinde en fazla kullanılan algoritmadır. Bu algoritmaya göre sık geçen öğe kümelerini 

bulmak için oluşturulan veri tabanında birçok kez tarama işlemi yapılır [6]. 

 

Çalışmanın sonucunu oluşturmak adına apriori algoritması uygulanan veri tabanından bilgiler şu 

şekilde çıkarılır; örneğin ; 

 

Kural 1: 1 ∆ 2 → 5 güven = 3 / 4 % 75 

Kural 2: 1 ∆ 5 → 2 güven = 2 / 2 % 100 

Kural 3: 1 → 2 ∆ 5 güven = 2 / 6  % 33 

… 

Veri tabanında 1 öğesinin 2 öğesi ile sık geçtiği üyeler % 75 güven değeri ile 5 öğesi de 

geçmektedir. Anlamlandırılması ise şu şekilde yapılabilir; erkek ve bekâr olan bireylerin sosyal medya 

platformlarını kullanma sıklığı günlük 2-3 saattir; şeklinde yorumlanabilir. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta minimum güven eşik değeri doğru belirlenmiş olmasıdır. Eğer minimum eşik değeri %70 
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olarak belirlenmiş ise, birinci ve ikinci kural yorumlanabilirken üçüncü kural eşik değeri altında 

kaldığından dikkate alınmaz. 

 

3. Bulgular   
 

Araştırmanın bu bölümünde veri toplama aracı olan ankete katılan bireylerin özellikleri ile 

sorulara verilen yanıtların veri madenciliği tekniklerinden birliktelik kuralının apriori algoritmasına göre 

analiz sonuçları ve yorumlara yer verilmiştir. 

 
Tablo 1. : Ankete katılan bireylerin özelliklerini oluşturacak veri tabanı değerleri. 

 
Özellik Parametre Sayı 

Cinsiyet  Erkek / Kadın  134 / 116 

Medeni Durum  Evli / Bekâr  28 / 222 

Yaş  13-18 

 19-24 

 25-30 

 31-36 

 37-41 

 16 
 148 

 56 

 20 
 8 

Eğitim  İlköğretim 

 Lise 

 Ön lisans 

 Lisans 

 Yüksek lisans 

 Doktora 

 0 

 14 
 166 

 34 

 26 
 10 

İş  Kamu 

 Özel Sektör 

 İşsiz(öğrenci veya belirli bir süre çalışan) 

 54 

 34 
 168 

 

Gelir  0-1000 

 1001-1500 

 1501-2000 

 2001-2500 

 2501-3000 

 3000+ 

 178 
 8 

 10 

 20 

 18 

 16 

 
Tablo 2. : Anket sorularının veri tabanı değerleri. 
Soru  Parametre Sayı 

7-Hangi Sosyal Medya Platformlarını 

Kullanıyorsunuz? 
 Facebook 

 Twiter 

 Youtube 

 İnstagram 

 Google+ 

 232 

 80 

 120 
 30 

 20 

8-Kullandığınız Sosyal Medya Platformlarında Günlük 

Aktif Olma Süreniz? 
 <1 saat 

 1-2 Saat 

 2-3 Saat 

 3-4 Saat 

 4 + 

 Sürekli çevrimiçi 

 114 

 56 
 32 

 12 

 20 
 16 

9-Takipçi/Arkadaş Sayınız?  0-75 Kişi 

 76-150 Kişi 

 151-225 Kişi 

 226-300 Kişi 

 301-375 Kişi 

 376 ve Üstü Kişi 

 114 
 42 

 34 

 18 
 10 

 32 

10-Sosyal Medya platformlarına hangi cihaz/cihazlar 
ile bağlanıyorsunuz? 

 Bilgisayar (Masa üstü 
+Laptop) 

 Akıllı Telefon 

 Her İkisi 

 
 70 

 34 

 146 

13-Sosyal Medya platformlarında Adınız/Ön 
Adınız(Nickname) - Profil resminizin anlamı(Dini, 

 Görüşümü rahatça dile 
getiriyorum. 

 166 
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Apriori algoritmasına göre üretilen sonuçların değerlendirilmesi. 

 

Kural 1: Bekâr bireylerin sosyal platformları kullanırken görüşlerini rahatça dile getirdiklerini ifadesin 

oranı evli bireylerin oranından fazladır. 

Siyasi, Etnik) olması durumunda hangisi ile 

açıklarsınız? 
 Karşı durum sergileme 

adına özgür 

hissediyorum 

 İfade özgürlüğümü bu 
şekilde dile 

getirebiliyorum. 

 20 

 
 

 84 

20- Arkadaşlar/Takip ettiğiniz kişiler arasındaki millet 
vekillerinin paylaştıkları içeriklerle sizi etkilediklerini 

düşüyor musunuz.? 

 Evet  

 Hayır 

 58 
 192 

21- Arkadaşlar/Takip ettiğiniz kişiler arasında 
Milletvekillerinin paylaştıklarının doğruluklarını 

araştırır mısınız? 

 Evet 

 Hayır 

 118 
 132 

22- Arkadaşlar/Takip ettiğiniz Milletvekilleri sizi 

herhangi bir etkinliğe davet ettiğinde imkânınız varsa 
katılır mısınız? 

 Evet  

 Hayır 

 100 

 150 
 

24- Arkadaşlar/Takip ettiğiniz kişiler arasındaki 

ünlülerin paylaştıkları içeriklerle sizi etkilediklerini 
düşüyor musunuz?. 

 Evet  

 Hayır 

 98 

 152 

25- Arkadaşlar/Takip ettiğiniz kişiler arasında ünlülerin 

paylaştıklarının doğruluklarını araştırır mısınız? 
 Evet  

 Hayır 

 136 

  114 

26- Arkadaşlar/Takip ettiğiniz ünlülerin sizi herhangi 

bir etkinliğe davet ettiğinde imkânınız varsa katılır 

mısınız? 

 Evet 

 Hayır 

  130 

  120 

27-Sizce Sosyal Medya üzerinden 

Etkinlik/Direniş/Karşı Duruş/Protesto 

(Örgütlenme)düzenlenebilir mi? 

 Evet  

 Hayır 

  188 

  62 

28-Sosyal Medya üzerinden yapılan bir 
Etkinlik/Direniş/Karşı Duruş/Protesto ’ya destek verir 

misiniz? 

 Evet  

 Hayır 

  112 
  138 

29-Sosyal Medya üzerinden yapılan bir 
Etkinlik/Direniş/Karşı Duruş/Protesto ‘ya destek 

vermeyi kimin aracılığıyla yaparsınız. 

 Arkadaşlar 

 Ünlü Kişiler 

 Haberleri takip ederek 

 Siyasiler(Milletvekilleri) 

  106 
  18 

  158 

  38 

30-Sosyal Medya üzerinden yapılan bir 
Etkinlik/Direniş/Karşı Duruş/Protesto ‘ya destek 

verirken neye önem verirsiniz? 

 Doğa ile ilgili bir durum  

 Siyaset ile ilgili ise 

 Din ilgili bir durum ise. 

 İnsanlık adına 
desteklenmesi gereken 

bir durum ise. 

 Toplum tarafından 

destekleniyorsa. 

  66 
  32 

  64 

  184 
 

 

   64 
  

31-Sosyal Medya üzerinden yapılan bir 

Etkinlik/Direniş/Karşı Duruş/Protesto ‘ya destek 
verirken takip edildiğinizi(fişlendiğinizi) düşünüyor 

musunuz? 

 Evet  

 Hayır 

 112 

 138 

32-Ülkemizde ve dış dünyada son aylardaki 
olaylarda/durumlarda sosyal medya üzerinden destek 

verdiniz mi? 

 Evet  

 Hayır 

  84 
  166 

33-Ülkemizde ve dış dünyada son aylardaki 

olaylarda/durumlarda sosyal medya üzerinden destek 
verme-vermeme durumunu nasıl açıklarsınız 

 Konumum/işim gereği 
Herhangi bir örgütlenme 

içinde bulunmak beni 

etkilemiyor. 

 Konumum/işim gereği 

Herhangi bir örgütlenme 

içinde bulunamıyorum. 

 Hayatımı etkileyeceği 

konusunda 
endişeleniyorum. 

  94 

 
 

 

 
  92 

 

 
  88 

34-Sosyal Medya üzerinden yapılan bir 

Etkinlik/Direniş/Karşı Duruş/Protesto ‘ya destek 

vererek etkili olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

 Evet  

 Hayır 

  144 

  106 
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Kural 2: 19-24 yaşında bekâr gençlerin sosyal medya platformlarındaki önadları belirlemesindeki 

durumu “karşı durum sergileme adına özgür hissediyorum” seçeneği olarak işaretlemişlerdir.  

 

Kural 3: Sosyal medya üzerinden yapılan bir etkinlik/direniş/karşı duruş/protesto ‘ya destek veren 

bireyler. Bu desteği haberleri takip ederek ve arkadaşları aracılığıyla yapma oranı siyasiler ve ünlülerin 

aracılığıyla yapma oranından daha fazladır. 
 

Kural 4: Sosyal medya üzerinden yapılan bir etkinlik/direniş/karşı duruş/protesto ‘ya destek veren 

bireyler. İnsanlık adına ve toplum tarafından desteklenmesi gereken bir durum ise destek verme oranları; 

siyaset, din ve doğa ile ilgili destek verme oranından fazladır. 
 

Kural 5: Sizce Sosyal medya üzerinden etkinlik/direniş/karşı duruş/Protesto (Örgütlenme) 

düzenlenebilir mi? Sorusuna verilen evet oranı 19-24 yaşındaki bekâr bireylerin sayısı diğer yaş 

grubundaki evli bireylerden fazladır. 

Kural 6: Ülkemizde ve dış dünyada son aylardaki olaylarda sosyal medya üzerinden destek verme 

durumunu; kamuda çalışan bireyler konumları ve çalıştıkları iş gereği herhangi bir örgütlenme içinde 

bulunamadıkları olarak ifade etmişlerdir. 
 

Kural 7: Bireyler sosyal medya üzerinden yapılan bir etkinlik/direniş/karşı duruş/Protesto ‘ya destek 

vererek etkili olduklarını ifade etmişlerdir. 

 

Kural 8: Bireyler sosyal medya üzerinden yapılan bir etkinlik/direniş/karşı duruş/Protesto ‘ya destek 

verirken takip edilmedikleri(fişlenmediklerini) ifade etmişlerdir. 
 

Kural 9: Bireyler takip ettikleri milletvekilleri/ ünlü kişiler tarafından herhangi bir etkinliğe davet 

edildiklerinde bu etkinliğe katılmayacaklarını ifade etmişlerdir. Bunun yerine haberleri takip ederek veya 

arkadaş çevresinden düzenlenen bir etkinliğe katılacaklarını belirtmişlerdir. 
 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 
Araştırma bulguların değerlendirilmesi sonucunda yapılan değerlendirmeler aşağıda maddeler 

halinde sıralanmıştır. 

 
A. Bekâr bireyler sosyal medya platformlarını daha özgürce kullanabildiklerini paylaştıkları 

içerikler dini, etnik ve siyasi bilgileri barındırdığı saptanmıştır. Buna karşın evli bireyler bu 

tip bilgilerin paylaşmada bir otokontrol mekanizması etkisinde paylaşmadığını 

düşünülmektedir. Bunun yanında bekâr bireyler bu bilgileri paylaşırken takip edilmediğini 

evli bireyler takip edildiğini düşünmektedirler. 

 

B. Bireyler sosyal medya platformları aracılığıyla bir örgütlenme içine girdiklerinde bu 

örgütlenmenin siyasi veya ünlü bir kişi aracılığıyla değil de kendi öz kontrolü ile bunu 

yaptığı bu kontrolü de günlük haberleri takip ederek veya aynı görüş düşüncedeki 

arkadaşlarının aracılığıyla yapmayı tercih etmektedirler. 

 

C. Bireyler sosyal medya üzerinden yapılan bir etkinlik/direniş/karşı duruş/protesto ‘ya destek 

verirken durum ayırt ettiği; insanlık adına ve toplum tarafından desteklenmesi gereken bir 

durumu siyasi, etnik veya dini durumlardan daha çok desteklediği görülmüştür.  
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D. Kamu kurumlarında çalışan bireylerin özel sektörde çalışan bireylere oranla bu tip 

örgütlenmelerin içinde bulunamayacağı durumunu iş veya konumları durumuna 

bağlamaktadırlar. 

 
On yıl öncesine kadar kahvehanelerde, kütüphanelerde ve sokakta belirli yaş grupları ve sosyal 

statüleri olan kişiler tarafından yapılan; siyaset tartışmaları ve örgütlenmeler çağımızın yeni sosyal 

mecrası olan platformlar aracılığı ile dünya üzerindeki en büyük iletişim ağı olan “internet” üzerinden 

yapılmaktadır. Bireyler fiziksel ortamlarda yaptığı tartışmaların etkisiz olduğu düşüncesini internet 

üzerinden yapılan tartışmaların ve örgütlenmelerin daha etkili olduğunu gerçeğini ülkemizde ve dünyada 

son aylarda yaşanan olaylardaki durumları ile kanıtlamışlardır. 

 

Günümüzde bazen bir söz, görüntü, durum ve olay meydanlarda toplanıp basın açıklaması yapan 

belli çoğunluktaki gruptan daha etkili olabildiğini göstermiştir. Bunun sebebi olarak bu platformlar 

aracılığı ile örgütlenmenin daha ucuz olduğu ve takip edilme riskinin daha az olduğu düşüncesinin yattığı 

tahmin edilmektedir. Üstelik bireyler bir habere yorum yaptığında, platformlar aracılığı ile herhangi bir 

örgütlenme içinde bulunduğunda görüşlerinin değerli olduğu ve karşısında herhangi bir muhatap 

olmamasına rağmen dikkate alındığı hissi yatmaktadır. Bu durumu destekleyen kriteler arasında 

muhalefet parti liderleri, ünlü kişilerin destekleri, rejim değişikleri ve ekonomik dalgalanmaların 

yaşanması gibi öğelerin olması bireylere kendisinin de etkin olduğu fikrini uyandırmaktadır. 

 

Bireyler özgürce iletişim kurup fikirlerini rahatça dile getirip paylaşabildiği ortamlarda 

özgürlüğünün herhangi bir otorite tarafından kısıtlanmadığı düşüncesine inanmaktadırlar. Bu durum birey 

için bulunduğu ortamın demokratik bir ortam olduğu fikrini uyandırmakta ve durumlara karşı bakış 

açısını ve katılımını arttırmaktadır. Sosyal medya platformları günümüzde bu ortamı bireye sunan en 

popüler ve etkili ortamlardır. Gelecek birkaç on yıl içinde öylede kalacağı tahmin edilmektedir.  
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