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  ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

SOSYAL MEDYADA İŞVEREN MARKALAŞMASI: 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Murat Can BAŞARAN 

İzmı̇r Kâtı̇p Çelebı̇ Ünı̇versı̇tesı̇ 

  Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü 

Medya Ve İletişim Anabı̇lı̇m Dalı 

 

Markalar veya şirketler için rekabet sadece piyasadaki ürün ve hizmetlerinde 

değil, aynı zamanda da, bu ürün ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlayan mevcut ve 

potansiyel çalışanlarının yer aldığı sosyal medya mecralarında da gerçekleşmektedir. 

Günümüzün dijitalleşen dünyasında her şeyin sayılabilir hale gelmesi durumu çok 

büyük miktarda verinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yığınlar halinde bulunan 

veri ve onun anlamlandırılarak analiz edilmesi, markalar için hedef kitlelerini anlama 

ve ona göre işveren markaları kapsamında sosyal medya yönetim stratejileri 

geliştirmeleri konusu her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Çünkü bir markanın 

sosyal medyadaki başarısı günün sonunda takipçileriyle girdiği etkileşim kadar 

olmasından dolayı, şirketlerin veya markaların mevcut ve potansiyel takipçilerinin ilgi 

ve isteklerine göre sosyal medyadaki işveren markalaşmaları kapsamında içerik 

üretimiyle etkileşim sağlanabilecek olması durumu ancak elde edilen verilerin doğru 

bir şekilde analiz edilmesiyle gerçekleşebilecektir.  

Bu çalışma kapsamında, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kariyer odaklı kullandıkları Twitter hesapları 

arasından en çok takipçisi bulunan hesaplar, Denizbank İK ve Bank of America Global 

Careers, araştırma kapsamında örneklem olarak kullanılmıştır. Örnekleme R Studio 

aracılığıyla niteliksel içerik analizi yöntemi uygulanarak betimleyici istatistikler 

oluşturulmuştur. Bununla birlikte, ortaya çıkan bu verilerin yıllık, çeyreklik ve aylık 

bazda analitik olarak karşılaştırılması sonucunda, mevcut hedef kitleleriyle daha fazla 
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etkileşime girmek ve potansiyel hedef kitlelerine hangi içeriklerle ulaşabilecekleri 

konusunda ulaşılan veriler baz alınarak ön görüsel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu 

değerlendirmelerin sonucunda da verilerin doğru bir şekilde analiziyle yapılan 

optimizasyonun Twitter hesaplarının etkileşim ve takipçi açsından performansına 

doğrudan etki ettiği görülmüştür.  

Bu çalışma, sadece işveren markalaşmasının sosyal medya ayağını iletişim alanında 

yüksek lisans tezi kapsamında ele alan çalışma sayısındaki azlık ile hedef kitleyi 

oluşturan kullanıcının etkileşim ve eğilimlerinin nedenlerini anlama açısından önemli 

değildir, aynı zamanda da, verinin elde edilmesi, temizlenmesi, işlenmesi, 

görselleştirmesi, analiz edilmesi gibi aşamalarında bir programlama dili ve web 

araçlarının/uygulamalarının kullanılmasıyla analitik bir analiz yapılması açısından da 

önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: İşveren Markalaşması, İşveren Markası, R Programlama Dili,  

Sosyal Medya, Sosyal Medya Analitiği, Yetenek Çekimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ABSTRACT 

 

Master’s Thesis 

EMPLOYER BRANDING ON SOCIAL MEDIA: A COMPARATIVE 

ANALYSIS IN BANKING SECTOR 

Murat Can BAŞARAN 

İzmir Katip Çelebi University 

Graduate School of Social Sciences 

Department of Media and Communication Studies Program 

 

Competition for brands or companies does not only occur in their goods and 

services, it occurs in social media which are used by the existing and potential 

employees contributing to produce those goods and services as well. The condition on 

being countable of almost everything in today’s digitalized world causes to emerge 

huge amount of data. Analyzing and interpreting of mass data are significant day by 

day for brands or companies to understand their target audiences and create social 

media strategies in the context of employer brand. Because success of a brand in social 

media depending on engagement with its own followers, social media contents in the 

context of employer branding can be produced with respect to interests of existing and 

potential followers only if a brand analyze data correctly.  

In this research, career oriented Twitter accounts of DenizBank İK and Bank of 

America Global reached the highest followers in career oriented Twitter accounts were 

used as the sample of the research. Data emerging from engagements between these 

Twitter acoounts and their followers were analyzed by qualitative content analysis to 

generate descriptive statistics. As a result of analytically comparing data annually, 

quarterly and monthly, there was predictive evaluation on how they have higher 

engagement rates or numbers with existing followers and which contents could be 

interesting for their potential followers. The main result was seen as optimization 

which was correctly performed affected performance on accounts with respect to 

engagement and followers directly. 
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This research is not just essential in terms of lacking of thesis on discussing employer 

branding in social media by understanding reasons of engagements and tendencies of 

followers, it is also essential to analyze the data analytically by using a programing 

language and web applications/tools during the process of data extraction, cleaning, 

analyzing and. Visualization. 

 

Keywords: Employer Brand, Employer Branding, R Programming Language, Social 

Media, Social Media Analytics, Talent Acquisition 
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GİRİŞ 

 

Sosyal medya, dijital veya elektronik devrim olarak ifade edilen sürecin 

içerisinde ortaya çıkan, “sanal” dünya olarak da adlandırılan platform ve mecraların 

bütünüdür. Bir başka deyişle, Web 1.0’dan Web 4.0’a kadar gerçekleşen gelişmelerle, 

özellikle, sosyal medya platformları ve mecraları öne çıkmıştır. Bu süreç içerisinde 

sanal bir dünyada kullanıcı ve markalar/şirketler aynı çatı altında buluşmaktadır. 

Markalar/şirketler kendi iletişim stratejileri doğrultusunda, tüketicilerin zihninde, 

markalarıyla ilgili farkındalık oluşturarak, “marka sadakati”, “marka değeri”, “marka 

imajı” gibi unsurların oluşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bir başka deyişle, sosyal 

medya, şirketlerin veya markaların kendi pazarlama iletişimi stratejilerini tasarlayıp 

uygulayabildikleri bir alandır. Bununla birlikte, mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle 

etkileşime girmeleri sayesinde, sosyal medya, markalara veya şirketlere kendi marka 

imajlarını sosyal medya platformları üzerinde yaratma imkanı da sağlamaktadır. 

Sosyal medya kullanımıyla milyarlarca kullanıcı bir araya gelerek bir markanın ürün 

ya da hizmetiyle ilgili kolayca etkileşim kurabilmektedir. Marka imajının 

oluşturulması ve yönetilmesi konusunda etkileşime dayalı bir iletişim kanalı olan 

sosyal medya, kullanıcı sayısının her geçen yıl artması ile kitle iletişim araçları ve 

teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda şirketlere veya markalara mevcut ve 

potansiyel hedef kitleleriyle etkileşim kurma imkanı vermesinin yanı sıra, marka veya 

şirketlere rakiplerinden farklılaşma imkanı da sağlamaktadır.  
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Tablo 1: 2004-2018 Yılları Arasında Bazı Sosyal Medya Platformları ve Kullanıcı Sayıları 

 

Kaynak: Ospina, E. (2019), “The Rise of Social Media” 

 

Özellikle Web 2.0 ile kullanıcının her geçen gün daha aktif hale gelmesi ve 

etkileşimin önem kazanması sonucunda günlük hayatın merkezine yerleşen sosyal 

medya, markaların hedef kitlelerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Bununla birlikte sosyal medya, etkileşime dayalı olmasının yanında, şirketlere veya 

markalara hedef kitle ile diledikleri içerik ve türüyle etkileşim kurma imkanı sağlaması 

sonucunda şirketlerin veya markaların kendi kimliklerini ya da imajlarını 

oluşturabildikleri sanal bir iletişim mecrasıdır. Kullanıcılar geleneksel anlamda içerik 

tüketen kullanıcılar olarak değil, kendi seçtiklerini beğenen, takip eden, etkileşime 

girme imkanına kavuşan birer kullanıcıya dönüşmektedir. Bu yeni duruma marka veya 

şirketler açısından bakıldığında, yeni bir iletişim anlayışının ve stratejilerin 

markalar/şirketler tarafından oluşturulması ve takip edilmesi gerekliliği açıktır. Bunun 

sonucunda markalar veya şirketler kullanıcının sosyal medya platformlarında 

bulunmasıyla ortaya çıkan veriye ve onun analiz edilip anlamlı hale getirilmesine daha 

fazla önem vermeye başlamıştır. Bu durum, sadece şirketlerin veya markaların ürün 

veya hizmetlerini pazarlamak suretiyle kullandıkları sosyal medya hesapları için değil, 

aynı zamanda da, kariyer odaklı kullandıkları sosyal medya hesaplarında yer alan 

mevcut ve potansiyel kullanıcıları açısından da geçerlidir. Günümüzde, nasıl ürün 

veya hizmetleri tüketiciyle doğru bir iletişimle sunulmasını sağlamak için pazarlama 
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departmanı bulunmaktaysa, şirketin veya markanın insan kaynakları fonksiyonu 

bakımından pazarlamasını yaparak yetenek çekimi, mevcut çalışanların elde tutulması, 

ideal işveren olma gibi hedefler için de işveren markası bulunmaktadır.  

Bu tez çalışmasında, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren ve en çok takipçisi olan bankaların işveren markalaşması 

odaklı kullandıkları Twitter hesaplarını analiz etmek için R Studio aracılığıyla 

niteliksel içerik analizi yöntemi kullanılarak betimleyici istatistikler oluşturulmuştur. 

Bu yöntemle çalışma kapsamında ele alınan örneklem veri ekseninde analitik bir 

şekilde karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Çalışmanın ilk bölümü olan “Marka ve 

İşveren Markalaşması” bölümünde; 

•  “Marka Kavramından Markalaşmaya”, 

•  “Markalaşmanın Önemi”, 

•  “Markalaşmanın Bileşenleri”i 

•  “İşveren Markası ve İşveren Markalaşması” ana başlıkları altında 

değerlendirilerek, markanın fiziksel unsurlarından markanın insani unsurlarına 

geçiş sağlanarak çalışmanın kavramsal altyapısı ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır. 

İkinci bölüm olan “Sosyal Medya ve İşveren Markası” bölümünde; 

•  “Sosyal Medyanın Ortaya Çıkma Sürecinde Web’in Gelişimi” 

•  ”Sosyal Medya”, 

•  “Sosyal Medyada İşveren Markasından İşveren Markalaşmasına” ana 

başlıkları altında sosyal medyanın şirket veya markalar açısından bir yetenek çekimi 

ve insan kaynakları pazarlaması aracına dönüşmeye başlaması sonucunda kitle ve 

iletişim araçlarındaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan web ve sosyal medya 

platformlarının gelişim süreçleri ele alınarak değerlendirilmektedir. 

Son bölüm olan “Sosyal Medyada İşveren Markalaşması” bölümünde ise; 

•  “Genel Görünüm”, 

•  “Hesap Yönetimi”, 

•  “Etkileşim”, 
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•  “Karşılaştırmalı Genel Değerlendirme” ana başlıklarıyla incelenmektedir. 

İdeal işveren olma yolunda şirketler veya markaların mevcut ve potansiyel 

çalışanlarına ulaşma açısından sosyal medya platformlarını işveren markalaşması 

uygulamaları, insan kaynakları pazarlaması, yetenek çekimi ve yeteneği elde tutma 

ekseninde dijital işe alım amacıyla kullanılması incelenmektedir. Bu kapsamda 

örneklem olarak ele alınan Türkiye ve ABD’deki bankacılık sektöründeki kariyer 

amaçlı kullanılan Twitter hesapları üzerinden elde edilen veriler analitik ve 

karşılaştırılmalı olarak analiz edilmektedir.



 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MARKA VE İŞVEREN MARKALAŞMASI 

1.1. Marka Kavramından Markalaşmaya   

Marka kavramı, dünden bugüne çok kısa sürede ortaya çıkmış bir olgu değildir. 

İnsanoğlu çok eski dönemlerden beri üretmiş olduğu ürün veya nesneye bir şekilde 

imzasını atmaya çalışmaktadır. Bu imza kimi zaman bir mağaradaki çizimlerin bir 

köşesine basmış olduğu el iziyle, kimi zaman topraktan üretilmiş bir şeyin köşesine 

kazıdığı şekil aracılığıyla, bugünkü marka kavramı bilinci gibi olmasa da, bu ürünü 

“ben yaptım” deme çabasındadır. Bu açıdan bakıldığında, marka, Amerika Pazarlama 

Birliği (AMA)’nin marka tanımına göre, marka, “bir isim, işaret, sembol, tasarım veya 

hepsinin bir birleşimi olarak, bir satıcının veya satıcılar grubunun 

ürünlerinin/servislerinin tanıtılması ve rakip şirketler için farklılık yaratması olarak 

tanımlamaktadır (AMA, 2021).  

Markalaşma kavramına geçmeden önce marka ve ürün arasındaki temel farklara 

aşağıdaki tablo ile değinmek markalaşma kavramının daha net bir şekilde 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 
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Tablo 2: Ürün ve Marka Arasındaki Farklılıklar 

 
Kaynak: Aktuoğlu, I, 2008. Marka yönetimi: güçlü ve başarılı markalar için temel ilkeler. 

İstanbul: İletişim Yayınları, s.15 
 

Ürün ve marka arasındaki belki de en temel farklılık, markalaşmanın da temelini 

oluşturmaktadır. Bu temel farklılığı oluşturan ve bir markanın markalaşmasına imkan 

sağlayan şey ise "ürünün fabrikada, markanın zihinde oluşmasıdır." (Trout, 2005: 30). 

Bu bağlamda markalaşma, "temelde bir üreticinin ürününü bir diğerinden ayırt etmeye 

yönelik olarak yüz yıllardır kullanılagelen bir ayrıştırma yöntemidir." (Engin, 2016: 

278). 

Genel olarak markanın çoğu tanımında da olduğu gibi, marka daha statik 

yapıdayken, markalaşma ise, tüketici açısından üründen de öte bir vaattir, diğer 

şirketler veya rakipler açısından da, kendisini nereye koyduğu, nasıl farklılaştırdığıdır. 

Yani, aslında, statik bir durumdan daha çok, daha dinamik süreçler bütünüdür ve belirli 

süreçlerin bir araya gelmesi sonucunda bir markanın markalaştığını söylemek de 

mümkündür. Bu farklılaşmayla birlikte, ayrıca, markalaşmanın markaya bazı faydaları 

da bulunmaktadır. Markalaşma (Brandingmag, 2015); 

•  Markanın tanınmasını sağlama, 

•  Markanın değerini arttırma, 

•  Yeni müşteriler yaratma, 
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•  Çalışanların memnuniyetini arttırma ve markadan onur duymalarını sağlama, 

•  Piyasada markaya karşı güven yaratma, 

•  Reklamları destekleme gibi katkılar da sağlamaktadır ve bu açıdan da 

markalaşma özellikle rekabetin son derece arttığı günümüzde oldukça önemli bir süreç 

haline gelmektedir.  

1.2. Markalaşmanın Önemi 

Şirketlerin sadece marka olarak birer üretim nesnesi olmadıklarını anlamaları ve 

bunun daha çok zihinsel bir süreç olduğunu fark edip harekete geçmeleri 80'li yılların 

başındaki bazı siyasi olayların sonucu olarak gerçekleştiğini söylemek mümkündür. 

Özellikle, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş olarak adlandırılan 

dönemde Amerikan halkının olası bir nükleer savaş sonrası hayatlarını 

kaybedeceklerine her geçen gün daha fazla inanıyor olması durumu tüketim 

alışkanlıklarına da yansımıştır ve yarın ölecekmiş gibi yaşamanın bir sonucu olarak 

Amerikalılar hiç olmadığı kadar çok tüketme eğiliminde bulunmuşlardır. Bu tüketim 

yapma eğilimi tüketim yapmaktan daha çok harcama şekli, alınan ürünler üzerinden 

bir kimlik göstergesi haline gelmiştir (“Capital”, 2002). Dünyada ortaya çıkan bu yeni 

tüketim algısı, ithalatın serbestleşmesi ve kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesine 

paralel olarak sayılarının da artmasıyla, Türkiye'de de benzer tüketim eğilimlerinin 

batılı gibi gözükme, hissetme anlayışıyla ortaya çıkmasına neden olmuştur (Tutal ve 

Üstün, 2008: 263).  

Tüm dünyada değişmeye başlayan bu tüketim algısı, markalara arasında daha 

önce görülmemiş ve günümüze kadar uzanan boyutta bir rekabet ortamına girilmesi 

durumunu ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönem ile de markalar artık sadece ürün 

satmadıklarının farkına varmışlardır ve bakış açılarını değiştirerek markalaşmanın 

önemini kavramaya başlamışlardır. Gemci ve diğerlerinin (2009: 107) yaptığı 

araştırmanın sonucuna göre, “markalaşma, bir işletme için kısa vadeli taktik bir girişim 

olmaktan çok, stratejik bir konu niteliğinde ele alınmak durumundadır”. Örneğin, 

yapılan birçok kör tadım testinde, Pepsi’nin Coca – Cola’dan beğeni anlamında daha 

üstün sonuçlar elde etmesine rağmen, “Nasıl oluyor da insanlar dolaplardan daha fazla 
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Coca – Cola almayı tercih ediyor?” sorusu hem markalaşmanın öneminin ne demek 

olduğu konusunu belki de en iyi açıklayan örneklerden birisidir hem de markalaşmanın 

aslında stratejik açıdan da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Marka denilen 

şey, logolar, çizgilerden oluşan somut imgelerdir ancak tüm mesele, tüketici bir 

markayı gördüğünde onu nasıl anlamlandırdığıdır. Dolayısıyla, markadan markalaşma 

sürecine geçiş zihinseldir ve bir marka tüketicinin zihninde anlamlandırılabildiği kadar 

olmasından dolayı markalaşma bir marka için en az marka ve onun ürün/ürünleri kadar 

önemli bir konumda bulunmaktadır. 

1.3. Markalaşmanın Bileşenleri 

Bir şirketin en önemli varlığı kendi markasıdır (Dabirian, Kietzmann ve 

Paschen, 2019: 83). Bu en değerli varlığı korumak, gelişmesini sağlamak ve geleceğe 

taşıyabilmek için sadece pazarlama faaliyetleri yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla da 

markanın aynı zamanda bir düşünce ve duygu olduğunu (Srinivasan, 2007: 36) göz 

önünde bulundurarak hareket edilmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, 

bir marka onun tüketicisinin zihninde anlamlandırabildiği kadardır ve bu 

anlamlandırma markanın markalaşma sürecinde markaya göre daha soyut olan bazı 

kavram veya başlıkların bir araya gelmesi ve sistematik, stratejik bir şekilde 

yönetilmesine bağlıdır.  Bu açıdan bakıldığında markalaşma; 

•  Marka kişiliği, 

•  Marka kimliği, 

•  Marka imajı, 

•  Marka bilinilirliği, 

•  Marka sadakati, 

•  Marka değeri gibi başlıkların bir araya gelmesi ve belirli bir strateji dahilinde 

oluşturulup yönetilmesi sonucunda gerçekleşmektedir. 
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 1.3.1. Marka Kişiliği 

Markalaşmanın bileşenleri arasında değinilecek olan ilk kavram marka 

kişiliğidir. Aaker'e (Aaker, 1997: 347) göre marka kişiliği, insanla ilgili özelliklerin 

markayla ilişkili özellikler gibi olmasıdır, onlara benzemesidir Bir başka deyişle, 

marka kişiliği onun aynı zamanda da sesidir, onunla ilişkili olanlara sesleniş, hitap 

etme biçimlerinden biridir. Bu hitap etme şekli tesadüfi bir şekilde 

gerçekleşmemektedir. Dolayısıyla da marka kişiliği ortaya konulurken; 

•  "Hedef kitleyi belirleme  

•  Tüketicinin neye ihtiyaç duyduğunu, neyi istediğini ve beğendiğini belirleme  

•  Tüketici kişiliği profili oluşturma  

• “ Bu profile uygun bir marka kişiliği geliştirme" (Yener, 2013: 93) gibi takip 

edilmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. 

Markanın kişiliğinin tanımı üzerinden yola çıkıldığında, markanın insani veya 

insana has özellikleri kendisinde barındırdığını söylemek mümkündür. Bu açıdan 

bakıldığında, Aaker (Aaker, 1997: 347) insan ve marka kişiliği arasında bağlantı 

kurmaya çalışmıştır ve bunu "Big Five" olarak adlandırdığı 5 farklı kişilik özelliği 

arasında sınıflandırmıştır:  
•  Samimiyet, 

•  Heyecan, 

•  Yetkinlik, 

•  Entelektüellik, 

•  Sağlamlık 

Aaker'in sınıflandırmasının bir başka versiyonu ise Jung'un kişiliği anlamakta 

kullandığı 12 farklı arketipi, modelidir ve bu modeli de markanın kişiliğini, temsil 

ettiği değerlere göstermek için kullanmak mümkündür. Bu modele göre marka kişiliği; 

•  Sanatçı, 

•  Masum, 

•  Bilge, 

•  Gezgin, 
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•  Asi, 

•  Sihirbaz, 

•  Kahraman, 

•  Aşık, 

•  Şakacı, 

•  Sıradan biri, 

•  Anaç, 

•  Hükümdar olarak sınıflandırılabilmektedir (Brasil, Hamza & Marquina, 2018: 

146). 

“Günümüzde ürünler değil anlamlar tüketilmekte” (Kurultay, 2017: 356) 

olduğundan markalar kendilerini belirli bir kalıp içerisini oturtarak, tıpkı bir insan gibi 

kişilik kazanarak kendilerini tüketiciye sunarlar, sunmaları da gerekmektedir. 

Markalar kendilerini belirli kalıplar dahilinde ifade etmemeleri durumunda ise ortaya 

tüketicilerle doğru iletişime kuramama, tüketicinin zihninde yer edememe 

problemlerle karşılaşmaları mümkündür. 

 1.3.2. Marka Kimliği 

 Kendi içerisinde marka ismi, sembol ve logo, slogan, renkler, 

ambalaj/paketleme gibi bazı alt bileşenleri bulunan marka kimliğinin birçok tanımı 

bulunmaktadır (İnce & Uygurtürk, 2019: 226). Kapferer'in de belirttiği gibi, marka 

kimliğini tanımlayabilmek için şu sorulara cevap verilmesi gerekmektedir: 

•  Markanın vizyonu ve amacı nedir? 

•  Markayı farklı yapan nedir? 

•  Markanın doğasındaki kalıcı unsur nedir? 

•  Markanın değeri/değerleri nelerdir? 

•  Markanın yetkinlik ve meşruluk alanları nelerdir? 

•  Markayı fark edilebilir kılan işaretleri nelerdir? 

Bu sorulara verilecek cevapların ışığında bir markanın kimliğinin, "ürünün 

tüketiciler gözünde nasıl algılandıklarının özü olarak" tanımlamak mümkündür (İnce 
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& Uygurtürk, 2019: 226). Kapferer (2008: 183) ise ürününün tüketicinin gözünde 

algılanma biçimini bir prizma ile göstermektedir ve bu prizmaya göre marka 

kimliğinin; 

•  Fiziki görünüm 

•  Kişilik 

•  İlişki 

•  Kültür 

•  Yansıma 

•  Öz imaj olarak altı farklı özelliği bulunmaktadır. 

 

Şekil 1: Kapferer'in Marka Kimliği Prizması 

 
Kaynak: Kapferer, J. (2008). The New Strategic Brand Management. 

London & Philadephia: Kogan Page, s. 183 
 

Bu altı farklı özellik aracılığıyla bir ürün tüketiciye sunulduğunda onun tam 

olarak neye benzediğini, soyut olan özelliklerinin nasıl somutlaştırılarak tüketicisine 

ne anlatmak istediğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla, nasıl markanın kişiliği 

onun davranış biçimini gösteriyorsa markanın kimliği de ürünün tüketicisine daha 

somut bir şekilde ne anlatmak istediğini, tam olarak ne olduğunu, neye benzediğini 

göstermesidir. Bu açıdan bakıldığında da marka kimliği, markanın kendine özgü 
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çağrışımı aracılığıyla firmaya amaç, anlam ve yön sağlayarak markanın stratejik 

vizyonuna da rehberlik etmektedir (Aaker, 2010: 68). 

 1.3.3 Marka İmajı 

Markalaşma bileşenleri içerisinde markanın kişiliği ve kimliğinden sonra ele 

alınacak bir diğer konsept markanın imajıdır. Marka imajı, "tüketicilerde ürün 

hakkında oluşan duygusal ve estetik izlenimlerin toplamı olarak görülmektedir." 

(Yurdakul, 2003: 209). Marka imajının bir diğer tanımı da bir önceki tanımı destekler 

nitelikte olup, marka imajının markayla ilgili olarak tüketicinin aklında, zihninde yer 

alan algıların toplamıdır (Hsieh & Lindridge, 2005: 15). Dolayısıyla, marka imajının 

zihinsel bir süreç olduğu ve tüketicinin zihninde markanın nasıl iz bıraktığıyla ilgili 

bir durum olduğu söylenebilmektedir. Bir başka deyişle, marka imajının bir parçası 

fiziksel olan ürünün kendisiyle ilgiliyken diğer kısmı ise tüketicinin zihninde bu 

fiziksel ürünün canlandırdığı veya çağrıştırdığı kadardır. Bir markanın ürün veya 

hizmetlerinin fiziki olarak satılıyor veya gözle görülür olmasının tüketici tarafından 

beğenilme veya satın alma eğiliminde bulunulması için yeterli olmadığını söylemek 

yanlış bir yorum olmayacaktır. Özellikle markanın imajının oluşturulması ve bunun 

güçlü olarak gerçekleştirilmesi bir markanın markalaşması açısından oldukça 

önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, güçlü marka imajı güçlü markayı yaratır demek de 

mümkündür. Güçlü marka imajı faydalarını ise şu şekildedir: 

•  Güçlü marka imajının, tüketicinin belirli bir markayla ilişkiye girme algısıyla 

doğru orantılı olarak bağlantısı bulunmaktadır. 

•  Güçlü marka imajına sahip olmak tüketicinin satın alma eğilimi ve davranışını 

direk etkilemektedir. 

•  Pozitif marka imajı satın alma kararını kolaylaştırmaktadır. 

•  Gelecek vaat eden, güçlü marka imajı satış ve gelirleri arttırır. 

•  Pozitif imaj tüketiciye güven verir (Bhasin, 2019). 
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 1.3.4. Marka Bilinirliği 

Markalaşmanın bir diğer önemli bileşeni markanın bilinirliğidir. Herhangi bir 

markanın herhangi bir ürün veya hizmeti ne kadar iyi olursa olsun eğer yeterli seviyede 

farkındalık oluşturulamazsa bu ürün veya hizmetin tüketici tarafından tercih 

edilmememe olasılığı ortaya çıkacaktır. Bu durumun sonucunda ise, markalaşmanın 

tüm bileşenleri bir anda önemsiz hale gelebilecektir. Bu açıdan bakıldığında, marka 

bilinirliği, "tüketicinin zihninde bir markanın varlığının gücünü ifade eder" (Aaker, 

2010: 10). Marka bilinirliğinin bir başka tanımana göre ise, bir markanın bilinirliğinin 

tüketicinin farklı koşullarda markayı hatırlaması veya onu tekrar tanıyabilmesidir 

(Özgüven, 2010: 143). Bu tanıma göre, marka bilinirliğinin kendi içerisinde tanıma ve 

hatırlama gibi 2 alt bileşeni bulunmaktadır: Markanın tanınması, tüketicinin bir önceki 

deneyimini onaylayabilme yeteneğiyken, markanın hatırlanması ise belirli bir ürün 

kategorisinde bulunan markanın tüketici tarafından kendi hafızasında o markayı bulup 

çıkarması yeteneğidir. (Ballıoğlu, 2012: 1). 

Aaker'e (1991: 62) göre marka bilinirliğinin dört farklı aşaması bulunmaktadır 

ve marka bilinirliği piramidinde de belirttiği gibi, bir markanın en büyük amacı 

piramidin en tepesindeki bilinilirlik seviyesine ulaşmaktır.  

 

Şekil 2: Aaker'in Marka Farkındalığı Piramidi 

 

Kaynak: Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity. New York: Simon & Schuster. s. 62 
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Bu bilinilirlik seviyesine ulaşmanın markaya bazı ek faydaları da bulunmaktadır. 

Moisescu'ya (2009: 104) göre marka bilinirliğinin markaya sağlayabileceği bu ek 

faydalar şunlardır: 

•  Satın alma işlemi veya süreci boyunca tüketicinin karar verme mekanizmasına 

etki eder. 

•  Tüketicinin zihninde markaya dair kurabileceği herhangi bir ilişki veya 

bağlantı olmasa dahi, bilinirlik, tüketicinin markay hakkında sahip olduğu bilgilerle 

ilgili olarak vereceği karara da etki eder. 

•  Marka ile ilgili yüksek farkındalığa sahip olunması ile bir markanın satın 

alınması veya tekrar satın alınmaması arasında bağlantı bulunmaktadır. 

•  Marka farkındalığı tüketicinin ön görülebilir risk değerlendirmesine etki 

edebilir. 

•  Tüketicinin, markayla ilgili satın alma kararına duymuş olduğu güven, marka 

ve onun özelliklerini olan aşinalığına bağlı olarak etkilenebilir.  

 1.3.5. Marka Sadakati 

Bugünün yüksek rekabetli piyasa koşullarında markalar açısından tüketiciyle tek 

seferlik veya kısa süreli ilişkiye girme durumu, markanın sürdürülebilirliği açısından 

pek mümkün değildir. Bu sürdürülebilirliği, devamlılığı sağlamanın, tüketiciyle tekrar 

tekrar ilişki kurabilmenin en önemli yollarından biri marka sadakatidir. Marka 

sadakati, bir markanın koşullar değişse dahi tekrar tercih edilmesidir (Keşaplı, 2017: 

656). Aaker' e (1991: 45) göre marka sadakati bir piramid olarak beş farklı aşamadan 

oluşmaktadır: 

•  Marka sadakati olmayan (markayı değiştirenler ve fiyata karşı duyarlı olanlar) 

•  Markayı değiştirmek için sebebi olmayanlar (markadan tatmin olan, onun 

doğal alıcıları) 

•  Memnun olanlar (fiyatına, maliyetine rağmen) 

•  Markayı sevenler (bir arkadaşı gibi görenler) 

•  Markaya kendini adamış olan tüketiciler 
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Bu piramidin en altında herhangi bir şekilde marka sadakati bulunmayanlar yer 

alırken, en tepesinde ise kendisini markaya adamış alıcı bulunmaktadır. 

 

Şekil 3: Aaker'in Marka Sadakati Piramidi 

 
Kaynak: Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity. New York: Simon & Schuster. s. 45 

 

Aaker'in marka sadakati piramidinden de anlaşılacağı gibi, bir markanın bağlılık 

açısından ulaşabileceği, arzu edeceği en yüksek nokta kendisini markaya adamış olan 

tüketicileridir. Bu adanmışlığı yaratmak ve sürdürmek için, Aaker'e (1991: 52) göre, 

markanın bazı temel kuralları takip etmesi gerekmektedir. Bu kurallar; 

•  Tüketiciye yakın olmak 

•  Tüketicinin memnuniyetini ölçmek/yönetmek 

•  Tüketicinin haklarını gözetmek 

•  Geçiş maliyeti yaratmak 

• Tüketiciye ek ürünler(promosyon) sağlamak 

 1.3.6. Marka Değeri 

Bir markanın zamana yenilmemesi ve diğer markalarla olan rekabetinde geri 

kalmamasını sağlayabilecek unsurlardan birisi de marka değeridir. Marka değeri, aynı 
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seviyede oldukları belirlenen markalı ve markasız ürünler arasında tüketici 

tercihindeki fark, farklılık olarak tanımlanmaktadır (Shariq, 2018: 317). 

Marka değeri Aaker, Keller, ve Kapferer tarafından ayrı ayrı ve farklı modeller 

olarak ele alınmaktadır. Aaker'in marka değeri modeline göre marka değerinin kendi 

içerisinde beş farklı boyutu bulunmaktadır:  

•  Marka sadakati, 

•  Farka bilinirliği, 

•  Algılanan kalite, 

•  Marka çağrışımları, 

•  Markaya ait diğer varlıklar (patentler, ticari markalar, kanal ilişkileri) marka 

değerinin boyutlarıdır (Aaker, 1991: 27). 

Keller'in modeline bakıldığında, Keller (1993: 7) marka değeri modelini marka 

bilgisi başlığını altında toplamıştır ve marka bilgisi de marka bilinirliği ve marka imajı 

olarak iki farklı alt başlıkta değerlendirilmektedir. Bunlar; 

Marka bilinirliği 

• Markanın hatırlanırlığı 

• Markanın tanınırlığı 

Marka imajı 

•  Marka çağırışımı türleri 

•  Marka çağrışımlarının uygunluğu 

•  Marka çağrışımlarının gücü 

•  Marka çağrışımlarının benzersizliği 

Kapferer (2008: 11) ise marka değerini marka varlıkları altında yedi farklı 

başlıkta konumlandırmıştır: 

•  Marka bilinirliği 

•  Marka itibarı 

•  Algılanan marka kişiliği 

•  Algılanan marka değerleri 

•  Yansıyan müşteri imgeleri 
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•  Marka tercihi veya bağlılığı 

•  Patentler ve haklar 

1.4. İşveren Markası ve İşveren Markalaşması 

İşveren markasıyla ilgili olarak ilk tanım 1996 yılında Ambler ve Barrow 

tarafından yapılmıştır. Ambler ve Barrow işveren markasını, işverence belirlenen ve 

işe alım ile sağlanan fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik faydalar bütünü, paketi 

olarak tanımlamıştır (Ambler & Barrow, 1996: 187). Yapılan tanım sonrasında, zaman 

içerisinde popüleritesi de artmaya başlamıştır. Kuzey Amerika'da yer alan 138 şirket 

üzerinde yapılan yapılan bir araştırmada, Ambler ve Barrow tarafından işveren 

markasının tanımı yapıldıktan sadece beş yıllık süreç içerisinde, araştırmaya katılan 

şirketlerin %40'ı işveren markasıyla ilgili faaliyette bulunduğunu belirtirken, 2013 

yılında Economist'in küresel çapta yapmış olduğu araştırmada, insan kaynakları 

profesyonellerinin %61'i, insan kaynakları profesyoneli olmayan kişilerin ise %41'inin 

işveren markasından haberdar oldukları ortaya konulmuştur (Management Study 

Guide, 2021). Mevcut ve potansiyel çalışanların zihninde en iyi işveren olma çabası 

olarak özetlenebilecek olan işveren markasıyla ilgili birçok farklı tanım yapılmıştır, 

yapılmaktadır. İşveren markasının tanımlarının daha çok farklılık, itibar ve yetenek 

kavramları üzerinden yapıldığı görülmektedir. Buna göre işveren markası; 

•  Bir firmanın işveren olarak özelliklerinin rakiplerinden farklılaşmasıdır 

(Backhaus & Tikoo, 2004 :502). 

•  Bir şirketin veya işletmenin iş piyasasında işveren olarak itibarıdır 

(Management Study Guide, 2021). 

•  Yetenek savaşlarının kazanılmasında önemli bir farklılık yaratılmasını 

sağlayacak olan efektif bir işe alım stratejisidir (Garibaldi, 2014: 3). 

İşveren markasının yukarıda yapılan tanımlarına bakıldığında, bir şirketin veya 

markanın mevcut çalışan ve potansiyel çalışanlarına farklılık özelinde vermiş olduğu 

mesaj veya mesajlar bütünüyken, işveren markalaşması ise, bu mesaj veya mesajların 

belirli bir strateji dahilinde iletilme biçimi ve sürecidir.  Rampl ve Kenning'e göre 

(Rampl ve Kenning, 2014: 219, akt. Öksüz, 2019: 303).  
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Grafik 1: “Employer Brand” ve “Employer Branding” Kavramlarının Web’te Aratılma Durumu 

 
Kaynak: Google Trends (2021), “Employer Brand - Employer Branding” 

 

Google Trends üzerinden "employer branding" ve "employer brand" 

kavramlarının arama sorgusu incelendiğinde, verilerin tutulmaya başlandığı 2004 

yılından itibaren, zaman içerisinde "employer branding" kavramının daha çok 

aratıldığı görülmektedir. 2017 yılından itibaren dünya genelinde "employer branding" 

kavramının aratılma düzeyinin oldukça arttığını ve 2019 yılı itibariyle de aratılma 

düzeyinin neredeyse maksimuma ulaşmaktadır. İşveren markası kavramına kıyasla 

işveren markalaşması kavramı için yapılan arama sorgusunda yaşanan bu artış ile 

şirketlerin işveren markasını da bir pazarlama faaliyeti, bir başka deyişle, insan 

kaynakları pazarlaması olarak görmeye başlamasıyla ilgili olduğunu söylemek yanlış 

bir değerlendirme olmayacaktır. Günümüzün şirketleri veya onların markaları için 

işveren markalaşması faaliyetleri, her geçen gün daha fazla bir şekilde, kendi ürün 

veya hizmetlerinin pazarlanması faaliyetlerine benzemeye başlamıştır. Tıpkı marka ve 

markalaşma kavramları aynı amaca hizmet etseler de kendi içlerinde farklı 

tanımlarının bulunması gibi, işveren markası ve işveren markalaşmasını da bu şekilde 

değerlendirilmesi mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, işveren markası ve tüketici 

markasını şu şekilde ele almak mümkündür: 

 

 

“işveren markası” “işveren markalaşması” 
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Tablo 3: Tüketici Markası ve İşveren Markasının Hedef Kitleleri ve Amaçları 

 
Kaynak: Baş, T., İşveren Markası: Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekmenin ve Elde Tutmanın 

Anahtarı, s. 28. 
 

Benzer şekilde, temelde, herhangi bir ürün veya hizmetin pazarlanması ile bir 

şirketin veya onun markasının kendi işveren markasını işveren markalaşmasıyla 

pazarlaması arasında da "öznesel ve durumsal" olarak, bir başka deyişle, genel mantık, 

anlayış ve konseptler açısından benzerlikler bulunmaktadır. Herhangi bir ürün veya 

hizmetin markalaşması ile işveren markalaşmasının tablodaki gibi ele almak 

mümkündür. 

 

Tablo 4: Ürün/Hizmet Markalaması ve İşveren Markalaması Arasındaki Farklar 

 
Kaynak: Srinivasan, B. (2007). Employer branding – a framework, NHRD Journal, 

36-38. 

 

İşveren markası ve işveren markalaşmasıyla ilgili olarak literatürde birçok farklı 

model bulunmaktadır. Bu modelleri işveren markası bütün olarak alanlar ve iç/dış 
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olarak ayıranlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Rosethorn'a (2009:20, akt. Öksüz, 

2012: 18) göre işveren markası temel olarak çalışan değer önerisi ve çalışan 

deneyiminin toplamından, bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Chhabra ve Sharma 

(2014: 58) da işveren markalaşmasını iç ve dış olarak ayırmadan ele alarak, işveren 

markasını organizasyonel özellikler, tanıtım/iletişim kanalları, işveren imajının 

oluşumu ve işveren çekiciliği aşamalarına ayırmaktadır. 

 

Şekil 4: Chhabra ve Sharma’nın İşveren Markalaşması Aşamaları 

 

Kaynak: Chhabra, N., & Sharma, S. (2014). Employer branding: Strategy for improving employer 
attractiveness. International Journal of Organizational Analysis, 22(1), 48–60. 

 
İşveren markalaşmasını iç ve dış olarak ikiye ayırmak da mümkündür. 

Kozlowski’ye göre (Kozlowski, 2012, akt. Herdan, A. & Stuss, M., 2017: 204) iç 

işveren markalaşması, uygun çalışma şartlarını yaratmaya ve kurum içerisinde 

çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatları sunmaya odaklanırken, dış işveren 

markalaşması ise, daha çok profesyoneller, öğrenciler, mezunlar ve diğer paydaşlara 

odaklanmaktadır. 

Backhaus ve Tikoo’ya (Backhaus & Tikoo, 2004: 503) göre ise, dış markalaşma, 

potansiyel çalışanların tercihi olabilmeyi ve onlar arasından en iyi olanları çekmeyi 

amaçlarken, iç markalaşma, sistematik bir işveren markası değer önermesi ortaya 

koyarak, çalışma kültürünü şirketin amaçları etrafında firmanın kendine özgü 

kültürünü kendi iş yapış şekillerine benimsenmesini sağlatmaktır. Bir başka deyişle, 

işveren markalaşmasının iç boyutu daha çok firmanın mevcut çalışanlarına firmanın 
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var olan amaçlarını aşılayarak mevcut çalışanların mümkün olan en yüksek sürede elde 

tutma çabasıyken, dış markalaşma ise, potansiyel çalışanların gözünde tercih edilen 

şirket olmaktır.  

Backhous ve Tikoo’nun oluşturduğu işveren markalaşması modelinde işveren 

markalaşması iç ve dış işveren markalaşması olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu modele 

göre, iç işveren markalaşmasının kurum kimliği ve kurum kültürü olarak kendi içinde 

de ikiye ayrılmaktadır ve buradan alınacak sonuçlara olumlu sonuçlara bağlı olarak da 

işveren markası bağlılığı ve çalışan verimliliğinin oluşması beklenmektedir. Dış 

işveren markalaşması ise işveren çağrışımları, işveren imajı ve işveren çekiciliği 

adımlarından oluşmaktadır (Backhous & Tikoo, 2004: 505). 

 

Şekil 5: Backhous ve Tikoo’nun İşveren Markalaşması Modeli 

 

Kaynak: Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. 
Career Development International, 9(5), 501-517. 

 

Bir diğer iç ve dış olarak ikiye ayrılan model ise Gaddam'ın işveren markası 

modelidir. Bu modele göre işveren markası çalışan tatmini ve çekiciliği olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Ancak Gaddam'ın modeli diğer modellere göre daha kompleks 

olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle, Backhaus ve Tikoo'nun modelinde işveren 

markalaşması süreci mevcut çalışan ve potansiyel çalışanlar üzerine kuruluyken, 

Gaddam'ın modelinde ise, işveren markası sürecine müşteri de dahildir ve mevcut 

çalışanın bağlılığı hem onun performansına ve markaya olan bağlılığına etki etmekte 

hem de bu iki durumun olumlu seyretmesi halinde müşteri memnuniyeti ve bağlılığına 

da etki edeceği ve bunun sonucunda da karlılığın oryaya çıkabileceği ön görülmektedir 

(Gaddam, 2008: 47, akt. Gilani & Cunningham, 2017: 242). Bir başka deyişle, işveren 
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markası sürecinin sadece bir İK pazarlaması değil, aynı zamanda da bir pazarlama 

faaliyeti olduğunu söylemek de mümkündür. 

 

Şekil 6: Gaddam’ın İşveren Markası Modeli 

 
Kaynak: Cunningham, L. & Gilani, H. (2017). Employer branding and its influence on employee 

retention: A literature review. Marketing Review, 17(2), 239-256 
 

İç ve dış işveren markalaşmasının insan kaynakları açısından da diğer modele 

göre bazı avantajları bulunmaktadır. Buna göre, iç işveren markalaşmasının; 

•  Çalışan ile olan etkileşimi arttırma, 

•  Çalışanın şirkete daha yüksek seviyede güven duyması 

•  Daha düşük işe devam etmeme oranı, 

•  Çalışanlar arasındaki sadakat oranın artması, 

•  Mevcut ve önceki çalışanlarla iyi ilişkiler, 

•  Çalışan sayısındaki değişimi, oynaklığı azaltma, 

•  Yeteneğin elde tutulma oranında artış sağlama gibi faktörlere olumlu etki 

etmektedir (Figurska & Matuska, 2013: 40). 

Dış işveren markalaşmasının ise; 

•  Daha fazla iş başvurusu alınması, 

•  Adaylara daha hızlı ve kolay erişim, 

•  Yetenek çekimi, 

•  Daha düşük işe alım maliyetleri, 

• İ şe başvuran adaylar ve pozisyonlar/işler arasında daha iyi eşleşme açısından 

faydaları bulunmaktadır (Figurska & Matuska, 2013: 41). 
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Günümüzdeki işveren markası her geçen gün sadece bir insan kaynakları 

pazarlama faaliyeti değil, aynı zamanda da, neredeyse kurumun tamamını etkileyen, 

onun ve marka/markalarının pazarlama faaliyetlerinin, stratejilerinin bir parçası olarak 

da görülmeye başlanmıştır. Özellikle günümüzde her geçen gün işveren markasının 

daha önemli hale gelmesi sonucunda insan kaynaklarının bir kurum için olan klasik 

fonksiyonun yavaş yavaş değişmeye başlamasına neden olmuştur. Bu değişim ve 

gelişimin de yukarıdaki modellere yansıdığını söylemek mümkündür ki modellere 

daha detaylı bakıldığında birbirinin takip eden ve birbiriyle ilişkili süreçler olduğu 

gözlemlenmektedir.  

1.4.1. İşveren Markası Stratejisi   

Şirketler için işveren markasına sahip olmalarının amacı çalışanların tercihi 

olmaktır (Cunningham & Gilani, 2017: 241). Bu kapsamda, şirketler için işveren 

markasına sahip olmak her yıl daha öncelikli hale gelmektedir.  Universium'un (2019: 

10) her yıl yapmış olduğu araştırmaya göre, araştırmaya katılanların %80'i işveren 

markalaşmasını 2019 yılı itibarıyla en önemli öncelikleri arasında görmektedir ve 

%9'u ise işveren markalaşması süreçlerini en önemli öncelik olarak belirlemiştir. 

Ancak, şirketlerin işveren markası kavramına sahip olması veya gereken önceliği ve 

önemi sağlıyor olması sağlıklı bir şekilde işveren markaları ve işveren markalaşması 

süreçleriyle başarıya ulaşacakları anlamına gelmemektedir. İşveren markalarının ideal 

işveren olma yolunda başarıya ulaşmasını hedefleyen şirketlerin işveren markalarını 

belirli bir strateji kapsamında değerlendirmeleri gerekmektedir. Sağlıklı bir strateji 

oluşturmak için şu sorulara cevap verilmelidir: 

•  “Stratejiden kim sorumlu olacak?  

•  İşletmenin ve İK Departmanının hedefleri neler?  

•  İşletmenin iç ve dış çevresindeki muhtemel değişiklikler?  

•  Rakipleriniz ne yapıyor?  

•  Temel amaçlarınız neler? Niçin işe alıyorsunuz?  

•  Tüm işler aynı önceliğe mi sahip?  

•  Adaylardan beklediğiniz performans ve tecrübe düzeyi nedir?  
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•  Adayları ne zaman aramaya başlayacaksınız?  

•  Adayları nerede arayacaksınız?  

•  İşe alımı kim yapacak?  

•  Hangi Kaynakları Kullanacaksınız?  

•  Adayları seçerken hangi yeteneklere önem vereceksiniz?  

•  Adaylar nasıl değerlendirilecek?  

•  Adaylara ne sunacaksınız?  

•  Ne durumdayız?” (Baş, t.y.: 127-137). 

Universium'un (2019: 24) yapmış olduğu ankete göre şirketlerin işveren markası 

stratejileri en çok şu aşamalardan etkilenmektedir: 

 

Grafik 2: İşveren Markası Stratejisini Etkileyen Faktörler (%) 

 
Kaynak: Universium (2019). “Employer Branding Now”, s.24. 

 
Anketin sonucuna göre işveren markası stratejilerini en çok aday yönetimi 

(%52), yetenek yönetimi (%52), kariyer gelişim (%48), işe uyum ve oryantasyon 

(%48) süreçleridir. Anket sonuçlarına bakıldığında, işveren markasına yön verenlerin 

hem iç hem de dış işveren markalaşması süreçlerine önem verdiklerini 

söylenebilmektedir. Bu bağlamda, bir başka deyişle, ideal işveren olma yolunda 
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şirketlerin işveren markası stratejilerini en büyük iki amacının mevcut çalışanlarını 

elde tutmak ve potansiyel çalışanlarını etkilemek olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Şekil 7: Baş’ın İşveren Markası Yönetimi Modeli 

 
Kaynak: Baş, T., (2011) İşveren Markası: Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekmenin ve Elde Tutmanın 

Anahtarı, s.52. 
 

İşveren markası şüphesiz günümüzün şirketleri her geçen gün daha fazla bir 

şekilde vazgeçilmez bir unsur haline gelmektedir ancak işveren markasını oluşturmak 

için sadece onu kavramsal olarak tanımlamak yetmemektedir. İşveren markasını 

oluşturmak için belirli anlayış, mantık ve süreçleri içeren bir işveren markası 

stratejisine ihtiyaç bulunmaktadır. İşveren markası stratejisi, şirketlerin bazı soruları 

kendilerine, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına sorarak bir yol haritası ve yapılacaklar 

bütünü ortaya çıkarma çabası.  Baş' ise işveren markasını "İşveren Marka Yönetimi 

Modeli" olarak ele almıştır ve bu modelin amacının "mevcut müşterileri (çalışanları) 

muhafaza ederken, yeni müşterileri (adayları) işletmeye çekmek" olduğunu 

belirtmektedir (Baş, t.y.: 27).  

 



 

 

26 

  

1.4.2. İşveren Markasının Faydaları 

Daha önce de sıklıkla belirtildiği gibi günümüzdeki şirketler sadece kendi ürün 

ve hizmetlerini tüketicilere sunarken bir rekabet yaşamamaktalar, aynı zamanda da, bu 

ürün ve hizmetleri üretecek, geliştirecek potansiyel çalışanlarına ulaşmak ve mevcut 

çalışanlarını da elde tutmak için çaba göstermektedirler. Artan rekabet koşullarında 

hayatta kalabilmek ve rakiplerden öne çıkabilme adına şirketler kendi politika ve 

stratejilerine göre işveren markası oluşturarak yetenek savaşlarında kazanan tarafta 

olmaya çalışmaktadırlar.  

Şirketlerin güçlü bir işveren markasına sahip olmaları günümüzün rekabet 

ortamında adeta bir gereklilik haline gelmektedir. Örneğin, yapılan bir araştırmaya 

göre güçlü bir işveren markası anlayışına sahip olan şirketlerin rakiplerine göre 

yetenekleri çekmede 3.5 kat daha başarılı olduğu belirtilmektedir (Toptalent, 2021: 9). 

Baş'a (2011: 42-45) göre güçlü işveren markasına sahip olan şirketlerin; 

•  “Çalışanların bağlılık düzeylerinde artış, 

•  Motivasyon ve performans artışı, 

•  Başvuruların sayı ve niteliğinde artış,  

•  Uzun dönemli etki,  

•  Odaklanma,  

•  Teklif kabul oranında artış,  

•  Çalışan referanslarında artış,  

•  Güçlü bir örgüt kültürü, 

•  Yönetici memnuniyetinde artış,  

•  İşe alım maliyetlerinde düşüş,  

•  Artan rekabet“ gibi birçok farklı alandaki faydalarla rakiplerine karşı avantaj 

elde etmektedir.  



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYA VE İŞVEREN MARKALAŞMASI 

2.1. Sosyal Medyanın Ortaya Çıkma Sürecinde Web’in Gelişimi 

 Sosyal medyanın günümüzde nasıl bu kadar popüler olduğunu veya 

kullanıldığını anlayabilmek için, öncelikle, sosyal medyayı içerisinde barındıran 

internet ve Web’de olan gelişmelere değinilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, 

dijital devrim olarak da ifade edilebilecek ve internetin Web 1.0’dan Web 4.0’a kadar 

olan gelişim sürecine değinmek sosyal medya ve kullanıcı pratiklerini anlamak 

açısından oldukça önemlidir. 

İnternet ve kitle iletişim araçlarındaki diğer pek çok kritik gelişmenin ortaya 

çıkmasında ülkelerin, özellikle askeri anlamda, kendi aralarındaki rekabet önemli bir 

rol oynamaktadır. İnternet de daha çok askeri alandaki iletişim ihtiyaçların giderilmesi 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak internet kavramının ortaya çıkmasındaki asıl 

motivasyon tıpkı diğer yeniliklerde olduğu gibi bazı ihtiyaçları giderme bir şeyleri 

daha kolay yapabilme ihtiyacı sonucunda doğmuştur. Web’in yaratıcısı olan Lee’ye 

göre, internet bilginin paylaşımındaki güçlükten dolayı ortaya çıkmıştır, bir başka 

deyişle, farklı bilgisayarlarda bulunan bilgilere erişmek için her bilgisayarda ayrı ayrı 

erişip bilgiye ulaşmak gerekmesi sonucunda ortaya çıkan zorluğu gidermek amacıyla 

ortaya çıkmıştır (World Wide Web Foundation, 2021). 

İnternet ve Web’in tanımlarına ve özelliklerine geçmeden önce ikisinin de 

birbirinden farklı olduğunu belirtmek faydalı olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, 

internet, basit bir şekilde tanımlanacak olursa, bilgisayarların küresel olarak birbirine 

bağlı olduğu “ağ” olarak adlandırılan dijital bir ortamda protokol olarak adlandırılan 

belirli kural veya kurallar bütünü içerisinde bir bilgisayarın bir diğeriyle bağlanması 

sonucunda iletişim kurmasıdır. Web ise, ses, resim, video, yazı gibi bilgileri içeren 
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hipermetin dokümanlarına internet aracılığıyla erişilmesidir (Naik & Shivalingaiah, 

2008: 499). 

Web’in ilk versiyonu olan Web 1.0 tamamen tek taraflı bir iletişime imkan 

vermektedir. Bir başka deyişle, Web 1.0 ile dönemin kullanıcısı tarayıcılar aracılığıyla 

sadece herhangi bir içeriğe aratarak ulaşma ve onu okuma imkanına sahiptir (Aghaei, 

Farsani & Nematbakhsh, 2012: 1). Somutlaştıracak olursak, Web 1.0 sadece vitrinini 

görebildiğiniz ancak gördüğünüz kıyafeti deneyemediğiniz bir mağaza gibidir. 

Kullanıcılar internet siteleri üzerinde yer alan içeriklere tarayıcılar aracılığıyla 

ulaşabilir ve ulaştıkları web sitelerini statik bir şekilde görüntüleyebilirken onlarla 

etkileşim kurma imkanları bulunmamaktadır. Örneğin, bir gazeteyi okuyabilir ancak 

herhangi bir haber veya içerik ile yorum, beğenme gibi günümüzdeki etkileşim kurma 

olanağı bulunmamaktadır. Her ne kadar tek yönlü bir iletişime olanak tanıyor olsa da, 

Web 1.0’ın en önemli özelliği, zaman ve mekandan bağımsız olarak sunmuş oldukları 

bilgilere bir web sitesi aracılığıyla herhangi bir kişinin ulaşabilmesini ve çevimiçi 

olarak bilgiye ve içeriğe veya bilgi ve içerik sahiplerine var olma imkanı sağlamasıdır 

(Naik & Shivalingaiah, 2008: 500). 

Web 2.0, statik veya klasik Web ortamından sonra ortaya çıkan, etkileşim ve 

paylaşım odaklı olan, kullanıcının merkezde olduğu veya olmaya başladığı yeni Web 

ortamıdır (Deperlioğlu & Köse, 2010: 337). Bir başka deyişle, Web 1.0’ın daha 

kullanıcı ve etkileşim odaklı versiyonu olan, bir başka kullanıcıyı sadece bilgiyi 

okumasına, görüntülemesine veya erişmesi rolünden kullanıcıya içeriklere katkı 

sunma imkanı veren ve bu sayede de sosyal ağların ortaya çıkmasına ve kullanılmasına 

olanak sağlayan yeni ve daha gelişmiş bir versiyonudur. Ayrıca, Web 2.0 ile internette 

olan gelişmeler sayesinde Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, gibi günümüzün 

sosyal ağlarının kullanılmasına da olanak sağlamaktadır.  

Web 1.0 ve 2.0 daha çok insan odaklı tasarlanmışken, kitle iletişim araçları ve 

teknolojideki gelişmeler sonucunda yazılımın da ön plana çıkması sonucunda, Web 

3.0 ile kontrolün kullanıcı ve yazılım arasında paylaşılmaya başlandığı, hatta, 

kontrolün daha çok yazılıma geçtiği bir döneme girildiğini söylemek yanlış 
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olmayacaktır. Web 3.0’ın temel özelliklerine Web 1.0 ve Web 2.0 ile karşılaştırarak 

bakıldığında yaklaşık olarak aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu söylemek mümkündür: 

 

Tablo 5: Web’in Gelişimi 

 
Kaynak: Naik, U. & Shivalingaiah, D. (2008). Comparative study of web 1.0, web 2. 

 And web 3.0. s. 6-8. 
 

Web 4.0 ise insan ve makinenin birlikteliğiyle ortaya çıkan, Web’in en gelişmiş 

hali olduğunu söylemek mümkündür. Web 4.0 makinenin internet üzerinde yer alan 

içerikleri daha zeki bir şekilde okuyabildiği ve bu içerikler hakkında kullanıcıların 

eğilimlerine bağlı olarak kendi kendine komutlar vererek kararlar verebildiği bir 

aşamadır (Khanzode & Sarode, 2016: 8). Bir başka deyişle, insan beyninin sahip 

olduğu karar verme mekanizması gibi, herhangi bir kullanıcıyla ilgili olan verilere 

yapay zeka sayesinde hızlı bir şekilde ulaşılabilecek ve işleyebilecekken, aynı 

zamanda da, kullanıcının değişen eğilimlerine paralel olarak tıpkı bir insan gibi 

öğrenerek kendisini sürekli güncelleyebilecektir (“mediaclick”, 2021). 

Dijital devrimle birlikte kitle iletişim araçları ve buna paralel olarak Web’de olan 

gelişmelerle bugünün kullanıcıları oldukça aktif ve güçlü duruma gelmişlerdir. 

Özellikle Web 4.0 ile makinenin de daha fazla süreçlerin içerisine girmesiyle 

kullanıcının hiç olmadığı kadar güçlü, bilginin ulaşılabilirliği, hızı ve işlenmesinin ise 
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bugüne kadar görülmemiş seviyelere çıkacağını belirtmek yanlış bir değerlendirme 

olmayacaktır. 

2.2. Sosyal Medya 

Web 2.0 ve onunla gelen yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar çevrimiçi 

mecralarda kendilerini genel olarak sosyal medya olarak adlandırılan sanal ortamlarda 

temsil edebilme imkanına sahip olmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında sosyal medya; 

•  “Sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), 

paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir.” (Bat & Vural, 2010: 

3351) 

•  “Kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım olanağı tanıyarak 

karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir 

terimdir.” (Sayımer, 2008: 123) 

•  Web 2.0’ın teknolojik ve ideolojik temellerine dayanan ve kullanıcı tarafından 

oluşturulan içeriklerin oluşturulmasına izin veren internet temelli uygulamalardır 

(Haenlein & Kaplan, 2010: 61). 

Bu tanımlardan yola çıkıldığında, sosyal medyanın en önemli özelliklerinin 

başında kullanıcılarına fotoğraf, video, metin gibi herhangi bir içeriği oluşturma, kendi 

medyasını yaratma ve bunu paylaşma imkanı vermektedir (Sayımer, 2014: 98). 

İnternet ve kitle iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, zaman 

içerisinde internet üzerindeki kullanıcı sayısında oldukça yüksek hız ve oranda artış 

gerçekleşmiştir, gerçekleşmektedir. Ayrıca, bu durumun da bir sonucu olarak, 

kullanıcı sayısında gerçekleşen bu artış üretilen içeriklerin oluşturduğu trafiğe de 

yansımaktadır. 
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Grafik 3: Küresel İnternet Trafiği 

 
Kaynak: Evolution of The Web. (2021). Küresel internet trafiği. 

http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=tr#/growth/day 
 

Grafik 4: Küresel İnternet Kullanıcıları 

 
Kaynak: evolution of the web. (2021). Küresel internet kullanıcıları. 

http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=tr#users 
 

Yukarıdaki verilere bakıldığında sosyal medyanın;  

• Katılım, 

• Açıklık, 

• Konuşma, 

• Topluluk, 

• Bağlantılı olma (Bat & Vural, 2010: 3355) gibi temel özelliklerinin hem 

küresel çapta kullanıcı sayısına hem de üretilen içerik ve oluşan verinin miktarına 

pozitif yönde katkı sağladığını söylemek mümkündür. Bu noktada sosyal medyanın 

sadece içerik ve veri üretiminden ibaret olmadığını, aynı zamanda da, sosyal medyayı 

kullanan kullanıcılara oldukça geniş çapta faydalarının da bulunduğunu söylemek 

yanlış olamayacaktır. Sosyal medyanın bazı faydaları aşağıda sıralanmaktadır: 
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•  Sosyal medya kullanımı medya okur-yazarlığına olumlu yönde katkı 

sağlamaktadır. 

•  Sosyal medyanın önemli bir dinamiği olan kullanıcı odaklı içerik üretimi 

sayesinde kullanıcıların yaratıcılığı doğrudan etkilenmektedir ve kullanıcıların, aynı 

zamanda, birer içerik üreticisi olmasını da sağlamaktadır. 

•  Sosyal medya kullanıcılara kendilerini ifade etme ve bireysel bir kimlik 

oluşturma imkanı vermektedir. 

•  Sosyal medyanın doğası gereği var olan etkileşim odaklılığı kişilerarası 

iletişimi güçlendirmektedir. 

•  Sosyal medya kullanıcılarını aidiyet hissini ve kolektif topluluk anlayışını 

geliştirmektedir. 

•  Sosyal medya topluluk oluşturmaya ve mevcut toplulukları güçlendirme 

açısından önemlidir (Collin ve diğerleri, 2011: 12-18). 

Daha önce bahsedilen Web ve sosyal medya bilgileri ışığında, Hootsuite ve We 

Are Social’ın (2020: 7-9) yayınladığı rapora göre, dünya genelinde internet ve sosyal 

medya ile ilgili bazı istatistiklere incelendiğinde; 

•  İnternetin penetrasyonu %59’dur. 

•  Aktif olarak sosyal medyayı kullanan kullanıcı sayısı 3.80 milyardır ve bu 

kullanıcı sayısına göre dünyanın yarısı aktif olarak sosyal medyayı kullanmaktadır. 

•  2019 yılına kıyasla 2020 yılında aktif sosyal medya kullanıcı sayısı %9.2 

oranında artarken, internet kullanıcı sayısı da bir önceki yıla göre %7 artmıştır. Yine 

aynı raporun Türkiye’deki internet ve sosyal medya kullanımıyla ilgili olan 

bölümlerine bakıldığında; 

• Türkiye’deki internet erişimi oranı bir önceki yıla göre %4 artarak %74 oranına 

yükselmiştir. 

• Yine aynı şekilde aktif sosyal medya kullanıcı oranı %4.2 artarak %64’e 

ulaşmıştır. 

• Türkiye’deki kullanıcılar günde ortalama 7 saat 24 dakikalarını internet 

üzerinde geçirirken, bu süre sosyal medya kullanımında 2 saat 51 dakika olarak 

gerçekleşmiştir. 
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• Araştırmanın yapıldığı aydan önce sosyal ağların ziyaret eden veya kullanan 

kullanıcı oranı %96 olurken, bu süre zarfında sosyal medyada içerik üreten veya 

etkileşimde bulunan kullanıcıların oranı ise %88 olarak ölçülmüştür. 

• Türkiye’deki kullanıcılar en çok %90’lık oranla Youtube’u kullanmaktadır ve 

Youtube’un arkasından da Instagram (%83), Whatsapp (%81), Facebook (%76) ve 

Twitter (%61) gelmektedir (We Are Social & Hootsuite, 2020: 18-42). 

2.2.1. Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Arasındaki Farklar 

Web 2.0 ile birlikte ortaya çıkan yeni imkan ve gelişmeler sonucunda, sosyal 

medyada bulunmak sadece kullanıcılar için değil aynı zamanda şirketler ve onların 

markaları açısından da önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, geleneksel medyaya göre 

sosyal medyanın önemi her geçen gün daha fazla artmaktadır. Öncelikle, sosyal 

medya, dolayısıyla da yeni medya arasındaki belki de en önemli fark iletişimin 

yönüyle ilgili olan durumdur. Geleneksel medyada iletişim tek yönlü, bir monolog 

gibiyken, sosyal medyada ise, iletişim karşılıklıdır, interaktiftir. Bir başka deyişle, 

iletişim, etkileşim üzerine kuruludur. Tüm mecralar ve içindeki unsurlar karşılıklı 

etkileşim alabilmenin üzerine kurgulanmıştır. Bu noktada, etkileşimin önemli olmasını 

sağlayan noktaya, kaynağa da değinmek gerekmektedir. Etkileşimin bu kadar önemli 

bir gösterge haline gelmesinin nedeni, özellikle Web 2.0 ile dijitalleşmenin verdiği 

imkanlardır. Bu noktada sosyal medya ve geleneksel medyayı aşağıdaki tablo 

üzerinden karşılaştırmak mümkündür: 
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Tablo 6: Sosyal Medya ve Geleneksel Medya Arasındaki Farklar 

 

2.2.2. Sosyal Medya Platformları  

Sosyal medya, kullanıcının hem özne hem de nesne olduğu bir iletişim 

yöntemidir. Web’teki gelişmelere paralel olarak, her geçen gün daha fazla bilgi daha 

dinamik ve etkileşimle birlikte kullanıcılar tarafından yaratılırken, bu sayede de, hem 

bilginin niteliği ve daha önce de belirtildiği gibi, niceliğinde bir artış olurken hem de 

bilginin neredeyse sınırsızca üretimi sonucunda ulaşılabilirliği de artmaya başlamıştır. 

Özellikle Web 2.0 ile kullanıcının her geçen gün ve yıl daha fazla etkileşimde bulunma 

imkanıyla arka arkaya Facebook, Youtube, Twitter, Instagram gibi sosyal medya 

paltformlarının aktif hale gelmesi ile de birlikte, kullanıcıların daha aktif olmalarına 

imkan sağlayan ve her geçen gün kontrolünün kullanıcıya daha fazla geçtiği sosyal 

medya platformlarını aşağıdaki şekilde sınıflandırılarak incelemek mümkündür: 
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Grafik 5: 2004 – 2019 arasında Sosyal Medya Kullanımı 

 
Kaynak: Ospina, E. (2019), “The Rise of Social Media” 

 

Dönemin Web 1.0’ının web siteleri ile kullanıcın sadece bir seyirci olduğu 

dönemden Web 2.0 ile kullanıcının da iletişimin içerisine dahil olmasıyla birlikte, 

kullanıcılar daha aktif hale gelmişlerdir. Sosyal medya platformlarına geçiş yapmadan 

önce sosyal medya ve sosyal ağ platformları arasındaki farka değinmek faydalı 

olacaktır.  

 

Tablo 7: Sosyal Medya Platformları ve Örnekleri 

 
Kaynak: Meenambigai, J. & Thatchinamoorthy, C. (2020). Social media tools used for agriculture 

graduate student for academic performance, s. 114 
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Bu anlamda, sosyal medya kabaca bir kullanıcılar arasındaki bir iletişim 

yöntemiyken; sosyal medya platformları ise, sosyal medya ile kullanıcılar arasında 

gerçekleşen iletişimin barındığı, yer aldığı ve amaçları, içerikleri ve kullanım şekilleri 

açısından farklı olan kanallardır. Bir başka deyişle, sosyal medya bir amaç ise sosyal 

medya platformları da o amacı gerçekleştirilmesini sağlayan araçlardır. Sosyal medya 

platformları arasında, öncelikle, “blog” denilen web siteleri ortaya çıkmıştır. Farklı bir 

şekilde ifade edecek olursak, kullanıcının internet üzerinde bilgi üretebilir olması 

sonucunda blog’lar doğmuştur. Bu açıdan bakıldığında blog, çoğu zaman tek bir kişi 

tarafından yönetilen, yorumlar aracılığıyla kullanıcılarla etkileşime girilmesini 

sağlayan, içeriklerin eskiden yeniğe doğru kronolojik olarak sıralandığı sosyal medya 

platformlarının erken dönem şekillerinden biri olan web siteleridir (Haenlein & 

Kaplan, 2010: 63). Blogların doğuşuyla kullanıcılar kendilerini “yazarak” ifade 

etmeye başlamışlardır. Bloglar, sözlükler vb. aracılığıyla artan bilgi üretimiyle kitle 

iletişim araçlarındaki gelişmelere de paralel olarak bilginin mobilitesi durumu da 

ortaya çıkmıştır. 2000’li yıllarla birlikte Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter, 

Instagram gibi sosyal medya platformlarının doğmasıyla kullanıcıya fotoğraf ve video 

paylaşımıyla kendini ifade etme, diğer içeriklerle etkileşimde bulunma ve içerikler 

üzerinde düzenleme yapmak suretiyle kontrol etme imkanıyla içeriği istediği gibi 

tüketme olanağı verilmiştir. Ancak günümüzün bu sosyal ağlarından önce onların 

atalarına değinmek sosyal medyanın gelişim süreci açısından ve kullanıcının ihtiyaç, 

beklenti ve etkileşim şekillerinde yaşanan değişikliğin mecralara nasıl yansıdığını 

anlamak açısından oldukça önemlidir. Bu noktada sosyal ağ sitelerini tanımlayacak 

olursak, sosyal ağ siteleri, kullanıcıların kişisel olarak profil yaratabildikleri, bu 

profillere fotoğraf, video, dosya gibi herhangi bir içeriği ekleyebildikleri, arkadaşlarını 

davet ederek profillerine erişim sağlatabildikleri, birbirleri arasında mesaj ve e-mail 

göndererek iletişim kurabildikleri uygulamalardır (Haenlein & Kaplan, 2010: 63). 

2.2.2.1. Linkedin 

Sosyal medya platformlarından olan sosyal ağları kendi içerisinde 

sınıflandıracak olursak, Facebook gibi sosyal ilişki odaklı olanlar ve Linkedin gibi iş 
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odaklı sosyal ağlar olarak ayırarak, her ne kadar aynı yıl “friendster” gibi bir sosyal ağ 

ile aynı anda aktif hale gelse de, Linkedin’in popülerliğini zaman içerisinde 

kazandığını söylemek mümkündür. 2009 yılında 55 milyon, 2012 yılında 202 milyon, 

2016 yılında 467 milyon (“statista”, 2016) ve 2021 yılı itibarıyla ise Linkedin’in 722 

milyon kullanıcısı bulunmaktadır (Linkedin, 2021). Bu noktada Linkedin özelliklerine 

bakacak olursak: 

• Kullanıcılar bağlantıların bağlantıları (ikinci derece bağlantılar) ve ikinci 

derece bağlantıların bağlantıları (üçüncü derece bağlantılar) ile iletişime geçebilir, 

• Kullanıcılar, diğer kullanıcıların iş ağları tarafından önerilen iş, kişi ve 

işletmeleri bulabilir, 

• İş ilanları listelenebilir ve potansiyel adaylar aranabilir, 

• İşe arayanlar işe alım yöneticilerinin profillerini inceleyebilir, 

• Kullanıcılar şirket profillerini takip edebilir ve takip ettikleri şirketlerde işe 

başlayanlar ve iş ilanları hakkında bildirim alabilirler, 

• Kullanıcılar iş başvurusu yapmak istedikleri iş ilanlarını kaydedebilirler, 

• Kullanıcılar diğer kullanıcıların ve yeni işe başlayanların güncellemelerini 

“beğenebilir” ve “kutlayabilir”, 

• Kullanıcılar kimlerin kendi profillerini incelediği bilgisine ulaşabilir (Dadwal, 

Firdous & Nadda, 2015: 368). 

2.2.2.2. Facebook 

Bilginin mobilitesinin yönetimi ve tekrar tekrar üretilmesi açısından 2004 

yılında aktif hale gelen, ilk başta sadece belirli üniversitedeki öğrencilerin birbirleriyle 

iletişim kurması için tasarlanan ancak zaman içerisinde popüleritesinin artması 

sonucunda tüm kullanıcılara açılan bir sosyal ağ olan Facebook, sosyal medya ve 

platformları açısından önemli bir noktadır. Bu anlamda Facebook’un duvar özelliği 

(daha sonra yerini ”zaman tüneli”ne bırakmıştır) ile kullanıcıların profillerini daha 

aktif ve içerik açısından daha zengin olarak kullanmalarına imkan sağlanırken, 

profillerin güncellenebilmesi ile içerik ve verinin durağanlıktan daha dinamik bir hale 

gelmesini sağlandığını söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır.  
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Facebook etkileşim konusunda da kullanıcılara önemli bir imkan sağlamıştır ve 

, özellikle, 2010 yılında kullanıma sunulan “beğen butonu” ile kullanıcıların 

birbirleriyle etkileşime girmeleri mümkün hale gelmiştir. Önceki sosyal ağ sitelerinde 

de kullanıcılar birbirleriyle özellikle yorum üzerinden etkileşime girebiliyordu ancak 

kullanıcılar yapılan paylaşımları değerlendirme açısından herhangi bir araç 

bulunmamaktaydı. Bir başka deyişle, Facebook ve onun etkileşime dönük çalışma 

algoritması sayesinde kullanıcılar ve ürettikleri içerikler birbirleriyle daha fazla 

etkileşim halinde bulunabilir hale gelmiştir. Bu noktada belki de ilk kez kullanıcılara 

ve içerik üreticiler sadece içerikleri paylaşmamakta ve aynı zamanda da diğer 

kullanıcılar tarafından da ne kadar beğenildiğini, ilgi gösterildiğini anlama imkanı 

doğduğunu söylemek mümkündür. Bir başka deyişle Facebook’u zaman içerisinde 

diğer platformlardan ve sosyal ağlardan ayıran şey Facebook’un web sitesi, mail, 

dijital görsel ve video, tartışma grubu, bağlantı listesi, arama motoru gibi birçok farklı 

medya, bilgi ve iletişim teknolojilerini entegre olarak bir araya getirerek kullanmasıdır 

(Fuchs & Trottier, 2017: 6). 

Bu açıdan bakıldığında Facebook, bu şekildeki çalışma prensibi sonucunda 2020 

yılı itibarıyla aylık yaklaşık 2.5 milyar kullanıcı ile en çok kullanılan sosyal medya 

platformudur (“We Are Social & Hootsuite”, 2020: 247). 

2.2.2.3. Youtube 

2005 yılında kullanıcıların deneyimine sunulan Youtube, diğer sosyal medya 

platformlarının aksine, kullanıcıların kendi sayfa veya profillerine video 

yükleyebildiği, video paylaşabildiği ve diğer profil veya sayfalardaki videoları 

izlemelerine imkan sağlayan video paylaşımı odaklı bir sosyal medya platformudur.  

Youtube, ayrıca, kullanıcılara beğendikleri kanallara abone olma imkanı vermektedir 

(Wattenhofer & Zhu, 2012: 1). Bir başka deyişle, kullanıcılar takip etmek istedikleri 

kanallara abone olarak bu kanalların yapmış oldukları paylaşımları sürekli takip etmek 

yerine paylaşım oldukça bildirim almak suretiyle etkileşim kurabilmektedir. Youtube, 

özellikle, ilk defa bir platformu oluşturan içeriklerin tamamı onu kullanan kullanıcılar 

tarafından yüklenmesiyle oluşması ve bu sayede de, internetin “biz” olan dünyasından 
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“sen” olma dönemine geçişinde sosyal medya ve sosyal medya platformları açısından 

önemlidir (Irak & Yazıcıoğlu, 2012: 14-15). 

Özellikle, kademeli olarak Youtube’a yüklenebilen video süresinin 10 

dakikadan daha uzun sürelere çıkması ve daha yüksek çözünürlüklü videoların 

kullanıcılar tarafından paylaşılabiliyor olması sonucunda Youtube’a olan ilginin her 

geçen yıl daha fazla arttığını söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Bu 

popülerlik sonucu Youtube dünyada en çok kullanılan ikinci arama motoru olmasını 

da sağlamıştır (“global reach”, 2020). 

2.2.2.4. Twitter 

Sosyal medyadaki gelişmeler veya dönüm noktaları açısından 2006 yılında aktif 

hale gelen Twitter da en az Facebook kadar önemlidir. Twitter, kullanıcıların “tweet” 

adı verilen kısa mesajları alıp göndermelerine müsaade eden bir mikroblog sistemidir 

(Economic and Socail Research Council, 2021). 

Her ne kadar kullanıcılar tweet’lerini belirli bir karakter sınırlaması içerisinde 

atabiliyor olsa da Twitter’ın ilk olarak aktif hale geldiği zamanlarda herhangi bir 

karakter sınırlaması bulunmamaktaydı. Bu durum Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in 

(2007) “herhangi bir kişi dünyayı 140 karakterle değiştirebilir” tweet’i sonrasında 

değişerek kullanıcıların atmış oldukları tweet’lere karakter sınırlaması getirilmiştir.  

140 ile başlayan karakter sınırı, zaman içerisinde kullanıcılardan da gelen talep 

sonucunda, 280 karaktere kadar çıkmıştır (Rosen, 2021). Bir başka deyişle, zaman 

içerisinde kullanıcının hem kontrolü neredeyse tüm sosyal medya platformlarında 

daha fazla ele almaya başlaması hem de kendisini daha fazla ifade etme isteği 

sonucunda karakter sayısının 140 karakterden 280’e çıktığını söylemek yanlış bir 

değerlendirme olmayacaktır. 

Facebook ve Twitter yaklaşık olarak aynı yıllarda aktif hale gelmiştir. 

Facebook’un bir sosyal ağ, Twitter’ın ise mikroblog olarak kategorize edilmesine 

rağmen her iki sosyal medya platformunun da birbirinden etkilendiğini söylemek 

mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, özellikle, Facebook ve Twitter arasında bir 

içeriği beğenme, paylaşma, etiketleme gibi özellikler açısından benzerlikler 
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bulunmaktadır. Facebook’ta kullanıcılar herhangi bir içerikle ilgili memnuniyet 

durumlarını “beğen butonu” aracılığıyla belirtebiliyorken, Twitter’da ise kullancılar 

bir tweet ile ilgili olan beğenilerini zaman içerisinde “favori” den “beğeni” şeklinde 

dönüşen buton aracılığıyla gösterebilmektedir. Yine Facebook’ta kullancılar bir başka 

kullanıcının gönderi olarak paylaşmış olduğu içeriği “paylaş butonu” aracılığıyla 

tekrar paylaşabiliyorken, benzer şekilde Twitter’da da kullanıcılar da herhangi bir 

tweet’i “RT” edebilmektedirler. Bir diğer benze nokta ise, zaman içerisinde 

Facebook’un Twitter’dan kendisine eklediği bir özellik olduğunu söylemek olan 

“etiketleme” özelliğidir. Etiketleme özelliği sayesinde, Facebook’taki adıyla “konu 

etiketleri”, kullanıcılar etkiletmek istedikleri içeriğin öncesine “#” sembolünü koyarak 

herhangi bir içeriği tıklanarak ulaşılabilir bağlantı haline getirerek 

gruplayabilmektedir.  

2.2.2.5. Instagram 

Facebook ve Twitter ile kullanıcının geçirmiş olduğu evrimin son halkası olan 

Instagram 2010 yılında aktif hale gelmiştir. Instagram, “instant” (anlık) ve “telegram” 

(telgraf) kelimelerinin kombinasyonundan doğmuştır (Huang & Su, 2018: 1). Yapısı 

ve tasarımı gereği kullanıcılara fotoğraf paylaşarak, zaman içerisinde video ve hikaye 

paylaşımı gibi özelliklerin de eklenmesiyle, ifade etme imkanı sağlayan bir sosyal 

medya platformudur. 

Kullanıcının kendini yazarak ve fotoğraf paylaşarak ifade etmesi ve içerik 

tüketimi sonrasında, Youtube ile başlayan Instagram ile zirveye ulaştığını söylemek 

mümkün olan, kullanıcının içerik tüketimini video ile gerçekleştirmeye başladığı bir 

döneme girilmiştir.  

Instagram’ın sosyal medya platformları açısından sunduğu en önemli katkı, Web 

2.0 ile kullanıcıların kendilerini “yazarak” ifade etmeye ve etkileşim kurmaya 

başlamasından sonra, kullanıcıların kendilerini daha çok fotoğraf ve video paylaşarak 

“anlık” olarak ifade etmeye ve diğer kullanıcılarla bu şekilde etkileşime girmeyi tercih 

etmelerine imkan sağlaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, 
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kullanıcının eğilimi ve isteğinin bu şekilde değişmesinde kitle iletişim araçlarındaki 

gelişmeler, internet bağlantı hızlarındaki (3g ve sonrası) ve mobil cihaz kullanımındaki 

artışın etkili olduğunu da belirtmek faydalı olacaktır. 

2.2.2.6. Snapchat 

Tıpkı Instagram gibi, kullanıcının içerik tüketimi anlayışını değiştiren bir diğer 

sosyal medya platformu da Instagram’dan bir yıl sonra aktif hale gelen Snapchat’tir. 

Snapchat, kullanıcıların belirli bir süre içerisinde yok olan fotoğraf ve video gibi 

içerikler paylaşmasına imkan veren bir sosyal medya platformudur (Alhabash & Ma, 

2017: 2). Snapchat’in kendi tanımına göre ise, Snapchat, kullanıcıların normal hayatta 

olduğu gibi birbirileriyle yüz yüze veya telefonda konuşur gibi Snap veya “Sohbetler” 

üzerinden iletişim kurduğu, kullanıcıların ifade ettikleri içeriklerin otomatik olarak 

kaydının tutulmadığı, kullanıcıların dilerse Snap’leri ve sohbetleri kaydetmeyi tercih 

edebilmesine olanak sağlayan ve kullanıcının anlık olarak aklından geçeni ifade ettiği 

bir sosyal medya platformudur (Snap, 2021). 

Snapchat’in sosyal platformlarına gizlilik odaklı yaklaşımın yanında getirmiş 

olduğu bir diğer yenilik ise “hikayeler” özelliğidir. Snapchat’in “Hikayeler” özelliğini 

Snapchat’in tanımına göre, kullanıcıların kendi arkadaşlarıyla 24 saat boyunca 

paylaşabilecekleri Snap’lerden oluşan ve bu Snap’lerin gözükme sıralamasına da 

kendilerinin karar verebilecekleri bir özelliktir (Snapchat, 2021). Farklı bir şekilde 

ifade edecek olursak, 2013 yılında devreye alınan “Hikayeler” olarak adlandırılan bu 

özellikle, kullanıcılar istedikleri kişilerle 24 saat boyunca paylaşabilecekleri 

Snap’lerden oluşan içerikler yaratabilmektedir. Facebook, Instagram örneğinde de 

olduğu gibi, kendi entegre yapısının sınırlarını genişletmek ve daha genç yaş grubu 

tarafından kullanılan sosyal medya platformları bünyesine katma stratejisine 2013 

yılında Snapchat’i de satın alma girişimiyle devam etmiştir ancak satın alma süreci 

Snapchat’in yapılan teklifi reddetmesi sonucunda sonuçsuz kalmıştır. Satın alma 

işleminin gerçekleşmemesinin ardından Facebook ve Instagram’da kendi “Hikayeler” 

versiyonunu yaratarak, bir başka deyişle Snapchat’ten kopyalayarak, kullanıcılarına 

Snapchat’teki “Hikayeler” özelliğini sunmuştur.  
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2.2.2.7. TikTok 

“Gerçek insanlar ve gerçek videolarla anı yaşayın” sloganıyla yola çıkan ve 

kullanıcılarına on beşer saniyelik videolar çekmelerine imkan sağlayan bir sosyal 

medya platformu olan TikTok, 2016 yılında aktif hale gelmiştir. 

Sınırlı sürede video çekmeye dayalı olması ve video odaklı sosyal medya 

platformu olan Vine’a oldukça benzeyen ancak dikey olarak video çekilmesine imkan 

sağlamasıyla ise Tiktok Vine’dan farklılaşmaktadır. Tiktok’un bunun dışında, filtre, 

düet gibi özellikleri sayesinde kısa sürede oldukça popüler hale gelmiştir ve 154 farklı 

ülkede toplamda aylık bazda 800 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştır (Influencer 

Marketing Hub, 2021). 

2.3. Sosyal Medyada İşveren Markasından İşveren Markalaşmasına 

Günümüzün iletişim dünyasında internetsiz bir bilgisayarı motoru olmayan bir 

araca benzetmek yanlış olmayacaktır. Aynı şekilde de eğer bir kullanıcı web üzerinde 

yer almıyorsa veya sosyal ağlarda herhangi bir profili bulunmuyorsa, neredeyse, var 

olmadığı, yaşamıyor olduğu şeklinde yorumlanması bile mümkündür. Benzer bir 

şekilde herhangi bir şirket de özellikle sosyal medya üzerinde yer almıyorsa,  

günümüzde artık bu neredeyse bir seçenek bile değildir, bu durum kullanıcı veya 

tüketici gözünde oldukça negatif bir unsur haline gelmektedir. Bir başka deyişle, 

yukarıda da ifade edildiği gibi, sosyal medya üzerinde var olma durumu bir seçeneğin 

dışına çıkmıştır ve şirketler veya markalar sosyal medya üzerinde var olmaktan da öte, 

sosyal medyada daha fazla görünür olmak için oldukça yüksek miktarlar 

harcamaktadırlar. Şirketler için sosyal medyada bu kadar aktif olma çabasının en 

büyük sebebi olarak, bir marka(nın) iletişimi, gününün sonunda, markanın kullanıcıyla 

girdiği etkileşim kadar olmasını göstermek mümkündür. Markaların sosyal medya 

üzerinde var olmalarının diğer sebepleri ise şunlardır:  

•  Sürekli iletişim, 

•  Mevcut ve potansiyel hedef kitleleri hakkında öngörü elde etmek, 

•  Yeniliklerden yararlanmak, 
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•  Gelişmiş hedefleme (Campaign Türkiye, 2012) gibi nedenlerle markalar 

sosyal medyada bulunurlar. Bununla birlikte, markaların veya şirketlerin sosyal 

medyada aktif olması, aynı zamanda da, insan kaynakları fonksiyonu ve işveren 

markası açısından; 

•  Sosyal medyanın işe alım faaliyetlerini daha kolaylaştırması ve başarılı hale 

getirmesi, 

•  Sosyal medyanın markalara veya şirketlere markalaşma konusunda yardımcı 

olması, 

•  Sosyal medyada yer alan mevcut ve potansiyel çalışanları gözlemleme imkanı 

sağlaması, 

•  Sosyal medyada yer alan mevcut ve potansiyel çalışanlarla iletişim kurma 

olanağı sağlaması (Awana, 2018: 108-109) gibi faydaları bulunmaktadır.  

We Are Social & Hootsuite’in (2020: 92-93) sosyal medya kullanım 

alışkanlıkları tespitine göre, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının ortalama 

günlük sosyal medya kullanımları açısında sayısı dünyada 15. sırada (2 saat 51 dakika) 

yer alırken, sosyal medya platformlarında sahip olunan hesap sayısı açısında da 13. 

sırada (yaklaşık 9 farklı hesap) bulunmaktadır. Sosyal medya sadece bir iletişim kanalı 

değil, aynı zamanda, kullanıcıların kimliklerini geçmişten almayarak, sosyal medya 

üzerinden tekrar yarattıkları bir mecradır (Özdemir, 2015: 113). Tıpkı gerçek dünyada 

olduğu gibi, markalar ve tüketiciler Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi 

mecralar içerisinde birlikte yer almaktadırlar. Sosyal medya hem kullanıcıları için hem 

markalar için çok yeni bir yaşam alanıdır. Sosyal medyanın hayatımıza gireli çeyrek 

asır bile olmamasına rağmen kullanıcı sayısı her geçen yıl artış göstermektedir. 2020 

yılına geldiğimizde ise toplam sosyal medya platformlarının toplam aktif kullanıcı 

sayısı dünya nüfusunun iki katını geçmiştir. 
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Grafik 6: 2020 Yılı İtibarıyla En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları 

 
Kaynak: We Are Social & Hootsuite. (2020). Digital 2020: Turkey, s.11 

 

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı ise bir önceki yıla göre 2.2 milyon 

kullanıcı artarken (%+4.2), sosyal medyayı kullanan kullanıcıların nüfusu kapsama 

oranı ise % 64’e ulaşmıştır (We Are Social & Hootsuite”, 2020: 40). 

Yukarıdaki istatistiklere sosyal medyada işveren markası odaklı bakıldığında, 

şirketlerin, markaların sosyal medya platformları aracılığıyla bir arada yaşadıkları 

mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle etkileşim kurmak her geçen yıl daha önemli bir 

hale gelmektedir. Dolayısıyla da, sosyal medya üzerinde işveren markası stratejilerini 

işveren markalaşması faaliyetlerine dönüştürmek oldukça önemlidir. Şirketler, sosyal 

medya platformları değişkenlik gösterse de, aynı amaçla mevcut ve potansiyel çalışan 

adayları olan hedef kitleleriyle etkileşim odaklı bir iletişim gerçekleştirmeye çalışarak 

hem kendilerini rakiplerinden ayırmaya hem de özellikle potansiyel çalışan 

adaylarının, ideal işveren olma amaçlarını da vurgulayarak, dikkatini çekmeye 

çalışmaktadır. Bu noktada Türkiye’deki kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına 

bakıldığında, Türkiye’deki kullanıcıların %44’ü sosyal medyayı iş odaklı 

kullanmaktadır (We Are Social & Hootsuite”, 2020: 94). Bununla birlikte, Türkiye’de 

yer alan şirketlerin sosyal medya platformlarında mevcut ve potansiyel hedef 

kitlelerine hitap edebilmek, etkileşime girebilmek için, yukarıda da belirtildiği gibi, 

yaklaşık 3 saatleri bulunmaktadır. Kullanıcıların sosyal medya üzerinde geçirdikleri 

süre arttıkça şirketler de sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri işveren 

markalaşması faaliyetleri için daha fazla efor sarf etmektedir. Universium (2019: 21) 
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tarafından yapılan karşılaştırmalı araştırmaya göre, şirketler işveren markalarını 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ve Linkedin’de 2017 yılına kıyasla 2019 

yılında daha fazla içerik oluşturduklarını belirtmişlerdir. Bu verilerden yola çıkacak 

olursak, şirketlerin sosyal medyayı işveren markası amacıyla kullanarak mevcut ve 

potansiyel hedef kitlelerine ulaşma açısından etkileşime girmenin dışında, aynı 

zamanda da, kendi işveren markası stratejileri kapsamında sosyal medyayı yetenek 

çekimi amacıyla kullanarak, mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle işe alım ve ideal 

işveren olma odaklı etkileşim kurabilme imkanları da bulunmaktadır. Bir başka 

deyişle, belirli stratejilere dayanan bir işveren markası aracılığıyla yetenek 

çekimindeki rekabette şirketlerin hedefledikleri adayları çekmesine, ulaşmasına imkan 

sağlayacağını söylemek mümkündür (Casper & Wayne, 2012: 123). Özellikle, 

günümüzün yetenek savaşlarındaki tüm şirketler arasındaki rekabet ve kaliteli personel 

elde etmenin her geçen gün daha da zorlaştığını düşündüğümüzde sosyal medya 

platformlarını işveren markası stratejileriyle kullanan şirketlerin hem kendi ürün ve 

hizmetlerinin tanıtımında hem de insan kaynağı ihtiyaçlarını giderme açısından diğer 

şirketlere göre daha avantajlı olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme 

olmayacaktır.  

2.3.1. Sosyal Medyada İşveren Markalaşması: Yetenek Çekimi ve İnsan 

Kaynakları Pazarlaması 

Bugünün yetenek savaşlarında şirketlerin sadece sosyal medyada üzerinde var 

olmaları veya sadece pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları yeterli olmamaktadır. Bu 

noktada, sadece Türkiye’deki şirketler ve onların markaları için değil, global ölçekteki 

şirketler ve onların markaları için de en yetenekli ve kalite çalışan adaylarını çekmek 

ve elde tutmak karşılaştıkları en büyük zorluklardan biridir (Mihalcea, 2017: 290). 

İşveren markası aracılığıyla, şirketler sadece ürün veya hizmetlerinin pazarlamasını 

değil aynı zamanda da bu ürün ve hizmetleri üretecek, markalarının devamlılığını 

sağlayacak olan insan kaynağına da ulaşarak kendi şirket ve markalarını da onlara 

pazarlamaktadırlar. Bir başka deyişle, işveren markası, potansiyel çalışan adaylarını 
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işveren çekiciliği aracılığıyla yeteneğe ulaşma ve çekme açısından önemlidir (Büttgen 

& Kissel, 2015: 760). 

Sosyal medya platformlarının Web 2.0 ile birlikte gelen etkileşime girebilme 

imkanı şirketler ve onların sosyal medya üzerindeki işveren markası stratejileri 

açısından da oldukça önemlidir. Bu noktada, “tüketicilerin şirketlerin kendisinin web 

sitesine veya bir başka web sitesine onların ürün veya hizmetleriyle ilgili yapmış 

oldukları değerlendirmeleri içeren sosyal etki şeklidir” (Montazemi & Saremi, 2014: 

325) olarak tanımlanan “elektronik ağızdan ağıza pazarlama” şirketler için hem 

mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle olan etkileşimleri için hem de bu etkileşimin 

niceliğinin yanında niteliksel olarak da katlanması açısından dikkat edilmeye değerdir. 

Elektronik ağızdan ağıza pazarlama kavramı içerisinde geçen “tüketici” şirketlerin 

insan kaynakları açısından onların mevcut personelleri ve potansiyel çalışan adayları 

olarak değiştirdiğimizde, bu durum şirketlerin mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle 

girdikleri etkileşimi sadece arttırmakla kalmaz, aynı zamanda da, bu etkileşimin 

meşruluğuna da olumlu yönde etki edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Günümüzün tüketicisi nasıl en ufak bir ürün veya hizmet satın alımı esnasında internet 

üzerinde yer alan web siteleri veya sosyal medya üzerindeki görüşleri incelemeden 

herhangi bir satın alama davranışı veya eğiliminde bulunmuyorsa, şirketlerin, 

özellikle, potansiyel çalışan adayları da herhangi bir şirkete başvuru yapmadan önce 

başvuru yapacakları şirketlerle ilgili benzer mantık ve eğilimde araştırma yapmaktadır. 

Bu araştırma esnasında şirketleri sosyal medya platformları veya diğer web siteleri 

üzerinde mevcut çalışan ve farklı kişilerin yapmış oldukları olumlu ve olumsuz 

yorumlar çalışan adaylarının kararlarını etkileyebilmektedir. Bir başka deyişle, aktif 

olarak işe arayışında olan kişiler başvuru yapmayı düşündükleri şirketlerden psikolojik 

olarak etkilenerek, bu şirketlerin imajları ve kendileri arasında bağ kurabilmektedirler 

(Dutta, 2014: 93). Dolayısıyla, elektronik ağızdan ağıza yayılmanın nitelik ve nicelik 

olarak artmasını sağlayan beğeni, yorum, RT gibi sosyal medya platformlarında 

etkileşimin gerçekleşmesini sağlayan faktörler her geçen gün daha kritik bir hale 

gelmektedir. 
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Dijitalleşme işverenlerin mevcut ve potansiyel çalışanlarla iletişime kurma, 

etkileşime girmelerinde değişikliklere neden olmaktadır (Nambiar ve diğerleri, 2013: 

2). Bu açıdan bakıldığında, mevcut yetenekleri elde tutmak ve özellikle de potansiyel 

yetenekleri çekmek açısından işveren markası ne kadar önemliyse sosyal medya ve 

sosyal medya platformları da aynı oranda önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

noktada, sosyal medya üzerindeki işveren markası stratejilerine de dijitalleşmeye 

uygun yeni yöntem ve stratejilerin de eklenmesi gerekmektedir. Mevcut ve potansiyel 

hedef kitlenin, artık, çoğunlukla çevrim içi mecralarda bulunuyor olması yeteneğe 

ulaşma ve çekme biçimlerinde de dijitalleşmeyi ve dönüşümü kaçınılmaz bir hale 

getirmektedir. Bu noktada, şirketler ve onların işveren markası politikaları açısından 

“dijital işe alım” dikkat edilmesi gereken ve yetenek çekiminde kullanılabilecek 

önemli bir alandır. Geleneksel anlamda yapılan işe alım süreçleriyle dijital veya sosyal 

medya işe alım süreçleri arasında ise aşağıdaki gibi farklılıklar bulunmaktadır: 

 

Tablo 8: Geleneksel ve Dijital İşe Alım Arasındaki Farklar 

 
Kaynak: Dutta, D (2014). Tweet your tune — social media, the new pied piper in talent 

acquisition, s. 98 
 

Türkiye’deki reklam veya tanıtım içeren içerikleri tüketen Facebook ve 

Instagram kullanıcılarına bakıldığında, bu içeriklerin en çok 25-34 yaş aralığı 
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tarafından tüketilirken, bu yaş aralıklarını ise 18-24 ve 35-44 yaş grupları takip 

etmektedir (We Are Social & Hootsuite”, 2020: 41). Bu üç yaş grubunun en büyük 

ortak özelliği olarak dijitalleşmenin tam olarak ortasına doğmuş veya ortasında olan 

grup olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla da, şirketler ve onların yeni nesil 

işe alım faaliyetleri açısından, özellikle, Y ve Z kuşaklarının ağırlıkta olduğu bu yaş 

grupları bir fırsat alanıdır. Ancak dijital işe alım açısından konuya bakıldığında 

şirketler henüz bu alandaki fırsatları değerlendirememektedir. Yapılan bir araştırmaya 

göre (Nambiar vd., 2013: 2), şirketlerin sadece %6’sı dijital veya sosyal işe alım 

yöntemlerini yetenek çekimi amaçlı kullanarak potansiyel adaylarla etkileşime geçme 

ve işveren markalarını güçlendirme aracı olarak kullandıklarını belirtmektedir. İşe 

alım alanı başlı başına ayrı bir rekabet alanı olmasından dolayı, dijital işe alım gibi 

yenilikçi yaklaşımlar şirketlere ve işveren markası ekiplerine adaylarla sadece iş 

görüşmesi veya teklifi açısından fayda sağlamamaktadır, aynı zamanda da, adaylara 

şirketin veya kurumun rakiplerinden ayrılmasını sağlayan değerleri, vizyonu ve 

geleceği açısından da çeşitli göstergeler sunmasıyla en iyi adayların çekilmesi 

bakımından önemlidir (Sokro, 2012: 164). 

2.3.2. Sosyal Medya Analitiği 

Web 2.0 ve sosyal medyayla birlikte, kullanıcılar hiç olmadığı kadar güçlü bir 

duruma gelmiştir (Kapferer, 2012: 2). Şirketler kendi markalarını yönetme 

süreçlerinde her ne yaparlarsa yapsınlar, artık, günümüzde kontrol neredeyse tamamen 

tüketiciye geçmiştir.  Markalar, marka iletişimi ve stratejileri oluştururken kullanıcının 

beğeni ve isteklerini dikkate almak zorundadır. Bu bağlamda, sadece marka iletişimi 

yapmak veya marka stratejileri oluşturmak yetmemektedir ve şirketler kullanıcılarla 

etkili bir marka iletişiminde bulunmak durumundadırlar. Kullanıcıya ne sunarsam 

beğenirler mantığından kullanıcının ne istediğini düşünerek, tasarlayarak bir iletişim 

oluşturulması gerekmektedir. Bir başka deyişle, nasıl markalar tesadüfi bir şekilde 

oluşturulmuyorsa ve bu oluşum sürecinde tüketicilerin eğilimlerinden faydalanılıyorsa 

şirketler de kendi hedef kitlelerinin eğilimleriyle kendi işveren markası stratejilerini 

oluşturabilmektedirler (Keller, 2011: 125). Bu eğilimlerin tespitinde en önemli 
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kaynağın ise mevcut ve potansiyel hedef kitleden elde edilen veriler olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Günümüzün dijital dünyasında, bir ekosistem içerisindeki herhangi iki kişi 

birbirinden en fazla altı bağlantı uzaklıktayken, bu mesafe Facebook’ta 5.73 (Tu & 

Zhang, 2009: 1-2), Twitter’da (Sysomos, 2010) ise 4.67 adım veya bağlantıya kadar 

düşmektedir. Diğer bir deyişle, rastgele seçilmiş herhangi iki kişinin ortalama bir 

arkadaşlık zincirince birbirini tanıması, bulması için 6 adımdan veya bağlantıdan fazla 

sürmemektedir.  

 

Şekil 8: Herhangi İki Kullanıcı Arasındaki Bağlantılar ve Mesafeler 

 

Kaynak: “Small World Experiment”, 2021. Wikipedia içerisinde. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_experiment 

 

Yani, yeni medya ile her şey bir zincir gibi o kadar birbirine bağlıdır ki iki 

kullanıcının birbirini bulabilmesi o kadar kolay ve yakındır. Dolasıyla da, bir tüketici 

herhangi bir ürünü satın alma aşamasında mutlaka sosyal medya, bloglar veya 

internetteki diğer mecralardan diğer kullanıcıların deneyimleri üzerine bir araştırma 

yapmaktadır. Bu araştırmalar esnasında diğer tüketicilerin yorumlarına bakarak son 

kararını vermektedir. Dolayısıyla, şirketler, kendi işveren markaları ve stratejileri 

konusunda, mevcut ve potansiyel kullanıcılarla bütüncül ve etkili bir iletişimde 

bulunulması artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Etkili iletişim için ilk nokta, kesinlikle, 

ölçümleme ve veri analizidir. Hedef kitlenin eğilimlerini gözlemlemek ve buna göre 



 

 

50 

  

iletişim oluşturmak işveren markası açısından en önemli araç olarak 

değerlendirilebilir. Kendi hedef kitlelerinin neyi görmek isteyip istemediğini ölçmek 

ve gelen veriyi doğru şekilde okuyarak, analiz ederek işveren markası iletişimi ve 

stratejisinde bulunan şirketler veya markalar bir adım öne çıkmaktadır. Çünkü bir 

şirketin veya markanın iletişimi, gününün sonunda, şirketin veya markanın 

kullanıcıyla girdiği etkileşim kadardır. Farklı bir şekilde ifade edecek olursak, 

kullanıcılarla girilen etkileşim sonucunda oluşan geribildirim verileri sayesinde hedef 

kitleyle nasıl ve nerede iletişimde bulunulacağı tespit edilebilmektedir (Taşdemir, 

2011: 650). Ölçümleme ve gelen verilerin analizinden sonra oluşturulacak işveren 

markası stratejisi ise etkili işveren markası iletişiminde en önemli noktalardan biridir. 

Bunu gerçekleştirebilmenin yolunun verinin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesinden 

geçtiğini söylemek mümkündür. Bu verilerin ölçümlenmesi ve değerlendirilebilmesi 

için ise bazı ölçümleme metriklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu strateji ve metrikleri 

bazı sosyal medya platformları açısından aşağıdaki şekilde ele almak mümkündür: 

Tablo 9: Sosyal Medya Stratejileri ve Metrikleri 

 
Kaynak: Dutta, D (2014). Tweet your tune — social media, the new pied piper in talent 

acquisition, s. 99-101 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYADA İŞVEREN MARKALAŞMASI 

3.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Her geçen gün dijitalleşen dünyada yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler 

sonucunda ortaya çıkan teknolojiler ile onları kullanan kullanıcıların kullanım şekilleri 

ve beklentilerinin nasıl karşılanacağı konusu günümüzde faaliyet gösteren tüm 

şirketlerin en büyük gündem maddelerinden biridir. Bu noktada şirketlerin mevcut ve 

potansiyel çalışan adaylarının işveren markası kapsamında eğilimlerini analiz etme 

açısından verinin elde edilmesi ve onun doğru bir şekilde analiz edilmesi oldukça 

önemlidir.  

Bu noktada bankacılık sektöründeki firmaların kariyer odaklı kullandıkları 

Twitter hesaplarının kullanıcılarıyla olan etkileşimleri ve etkileşimden doğan ilişkileri 

veri bağlamında analitik olarak derinlemesine incelenerek, markalar ve hedef kitleleri 

arasındaki ilişkinin sadece sonuçlarıyla değil nedenleriyle de ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca, işveren markası stratejileri kapsamında bu firmaların sosyal 

medya kullanım şekillerinin bir programlama dili aracılığıyla analiz edilmesiyle de bu 

çalışmanın diğer araştırmacılar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları  

Araştırma kapsamında Türkiye ve ABD’de bankacılık sektöründeki faaliyet 

gösteren şirketlerin en çok takipçisi bulunan Twitter hesapları arasından Türkiye’de 

Denizbank İK ile ABD’de ise Bank of America Global Careers Twitter hesapları analiz 

edilmiştir. Bankacılık sektörü, tüm sektörler içerisinde toplamda en yüksek takipçiye 

sahip olmasından dolayı seçilmiştir. Bunun sonucunda da bankacılık sektöründe en 

çok takipçisi olan DenizBank İK’nın Twitter hesabı örneklem olarak alınan 

hesaplardan birisi olmuştur. Karşılaştırma amacıyla da işveren markası alanında önde 

gelen ülkelerden biri olan ABD’nin bu alanda en çok takipçisi bulunan Twitter hesabı 

olan BofA Global Careers bir diğer örneklem olarak seçilen hesap olmuştur. Seçilen 



 

 

52 

  

bu iki Twitter hesabının Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 

tarihleri arasında paylaştığı tweet’leri örneklem olarak alınarak analiz edilmiştir. 

 

Tablo 10: Türkiye’deki Kariyer Odaklı Twitter Hesapları 

 
Kaynak: Boomsocial, 2021. Twitter / Kurumsal / Kariyer Sekötrü Hesapları. 

https://www.boomsocial.com/Twitter/UlkeAltSektor/turkey/kurumsal/kariyer 

*DenizBank İK’nın 8 Ocak tarihinde 33.341 takipçisi bulunurken, 9 Mayıs itibarıyla 32.831 takipçisi 

bulunmaktadır. İlgili tarihler arasında Twitter hesaplarının sıralamasında herhangi bir değişiklik 

gerçekleşmemiştir. 

 

Bu noktada hem en çok Twitter takipçisi olan hesapların alınması hem de iki 

senelik dönemin tweet’lerin analiz ediliyor olması araştırmanın sınırlılıklarını 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte, tweet’lerden elde edilen “yorum” etkileşimi verisi 

aylık veya çeyreksel olarak analiz edilerek anlamdırmak için yeterli olmadığından bu 

veriler sadece yıllık bazda ele alınmıştır. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi ve Aşamaları 

Araştırma kapsamında örneklem olarak alınan DenizBank İK ve BofA Global 

Careers’ın kariyer odaklı kullandıkları Twitter hesaplarında işveren markalaşması 

anlamında üretmiş oldukları içerikler hem kendi içerisinde hem de karşılaştırmalı 
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olarak yıllık, çeyreklik, aylık bazdaki verilerle analitik olarak değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda araştımanın ana sorunsalını her iki Twitter hesabının 

paylaşmış olduğu tweet’ler ve bu tweet’lerden elde edilen etkileşim arasındaki ilişkiler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın ana sorunsalı ekseninde EK 1’de belirtilen araştırma 

sorularına cevap alabilme adına, R Studio ile tweet, RT, beğeni, yorum vb. veriler 

aracılığıyla konu ve kategorik olarak iki farklı başlıkta niteliksel içerik analizi yöntemi 

kullanılarak betimleyici istatistikler oluşturulmuştur. Konu bakımından betimleyici 

içerik analizi; 

• Hesap yönetimi, 

• Takipçi, 

• Etkileşim, 

• Karşılaştırmalı genel değerlendirme başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.  

Hedef kitleler arasındaki ilgi, istek, beklentiler vs. alanlardaki ilişkinin etkileşime 

yansıma durumunu daha detaylı anlayabilme adına, her iki Twitter hesabının 

paylaşmış oldukları tweet’lerin incelenmesi sonucunda, EK 2’de açıklama ve 

örnekleriyle belirtilen; 

• “Ödül/Başarı”, 

• “Şirket Haberi”, 

• “Sosyal Sorumluluk”, 

• Kariyer Etkinlikleri ve Projeleri”, 

• “Özel Gün ve Hafta”, 

• “Dolaylı Yoldan Etkileşim”, 

• “Çalışan Kullanımı”, 

• “İnsan Kaynakları Projeleri”, 

• “Staj Programları”, 

• “İş İlanları” kategorileri oluşturulmuştur. Ayrıca, DenizBank İK ve BofA 

Global Careers’ın hangi alanlara işveren markaları stratejileri kapsamında ağırlık 

verdiklerini de anlama adına bu kategoriler dört farklı üst kategoride birleştirilmiştir. 

Ayrıca, her iki bankanın işveren markası stratejilerinin nasıl sosyal medyada işveren 
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markalaşmasına dönüştüğünü anlamlandırabilme adına da aşağıda belirtilen üst 

kategoriler kullanılmıştır: 

•  İnsan Kaynakları Pazarlaması (Başarı, Şirket Haberleri, Çalışan Kullanımı, 

Sosyal Sorumluluk) 

• Dolaylı Yoldan Etkileşim (Özel/Gün Hafta, Çevrimiçi Etkinlik) 

• Yeteneği Elde Tutma (İnsan Kaynakları Projeleri) 

• Yetenek Çekimi (Kariyer Günü Etkinlikleri/Projeleri, Staj Programları, İş 

İlanları) 

 

Şekil 9: Veri ve Analiz İşlemlerinin Aşamaları 

 

 

Yukarıdaki konu ve kategoriler kapsamında analiz yapabilmek için, öncelikle, 

verinin elde edilmesi gerekmektedir ve verinin çekilebilmesi için de Twitter ile R 

Studio arasında bağlantı kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda Twitter’ın veri tabanı 

ile R Studio arasında örneklem olarak alınan bankaların Twitter hesaplarından veri 

çekebilmek amacıyla Twitter uygulaması oluşturulmuştur.  
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Şekil 10: Twitter Developer Alanındaki Uygulama Ekranı 

 

 

Bir başka deyişle, sosyal medya analizleri kapsamında Twitter’dan veri elde 

etmek için, öncelikle, R Studio ile Twitter API arasında ilişkilendirme/yetkilendirme 

sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda “ROAuth” paketi ile aşağıdaki şekilde 

yetkilendirme işlemi yapılmış olup, gerekli veri bu yetkilendirme aracılığıyla 

çekilmiştir. 

 

Şekil 11: R Studio Üzerindeki Twitter Yetkilendirme Kodları 

 

 

R Studio ile Twitter veri tabanı erişim alanı Twitter API ile yetkilendirilerek 

veriye ulaşılabilirlik sağlandıktan sonra 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2019 dönemi 

içerisindeki veriler “twitterR” ve “RCurl” paketleri kullanılarak çekilmiştir. Elde 
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edilen bu veriler her bir bankanın hesabı yıl bazında ele alınarak aşağıdaki örnek 

tablodaki gibi temizlenmek ve işlenmek üzere tablolaştırılmıştır: 

 

Tablo 11: DenizBank İK’nın Tweetleri (İşlenmemiş) 

 

 

Tablo 12: BofA Global Careers’ın Tweetleri (İşlenmemiş) 

 

 

İşlenmek üzere tablolaştırılan tweet’lerde yer alan durak sözcükler olarak 

adlandırılan ve tek başına herhangi bir anlam ifade etmeyen kelimeler, paylaşımlar 

içerisinde çoğul eki vb. ile aynı anlama gelen kelimelerin tespit edilip birleştirilmesi, 
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paylaşımlar içerisinde yer alan linkler, mention’ların temizlenmesi gibi veriyi daha iyi 

analiz etmeyi sağlayacak işlemler uygulanmıştır. Verilerin temizlenmesi ve işlenerek 

analizinde “tidyverse”, “dplyr”,” tm”, “lubridate” gibi paketler kullanılmıştır. Veri 

analizleri kapsamında işlenmiş olan veriler ile tüm şekil, grafik ve tablo içerikleri 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Canva aracılığıyla görselleştirilmiştir.  

3.4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bulguları bölümünde, önceki bölümlerde bahsedilen aşamalar 

takip edilerek, R Studio ile elde edilen verilere uygulanan niteliksel içerik analizi 

sonucunda betimleyici istatistikler oluşturulmuştur. Ulaşılan veriler araştırmanın 

bulguları bölümü altında yer alan ana başlık ve alt başlıklar aracılığıyla yorumlanarak 

analitik bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. 

3.4.1. Hesapların Genel Görünümü 

 

“Hesapların Genel Görünümü” başlığı altında, her iki bankayla ilgili genel bir 

bilgilendirme sağlandıktan sonra her iki bankanın Twitter hesabının profil bilgileri 

hakkında yüzeysel bir bilgilendirme sağlanmıştır. 

3.4.1.1. DenizBank İK 

1997 yılından beri bankacılık sektöründe faaliet gösteren DenizBank, 2003 

yılından itibaren DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında birleşmesi 

sonrasında, sırasıyla 2006’da Dexia ile 2012’de Sberbank’ın bünyesine katılmıştır ve 

2019 yılından itibaren ise Emirates NBD bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir 

(kariyer.net, 2021). DenizBank’ın Nisan 2021 itibarıyla yurt içi ve yurtdışında toplam 

14.071 çalışanı ve 720 şubesi bulunmaktadır (DenizBank, 2021). Bu kapsamda 

DenizBank işveren markası faaliyetlerini web üzerinde “kariyer.denizbank.com”, 

sosyal medya platformlarında ise Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter ve Youtube 

üzerinde gerçekleştirmektedir.  
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6 Ağustos 2012’de aktif hale gelen DenizBank İK’nın Twitter hesabından 8 

Ocak itibarıyla 4013 tweet atılmıştır ve 233 tweet DenizBank İK tarafından 

beğenilmiştir. DenizBank İK 33.341 kullanıcı tarafından takip edilmekteyken 

DenizBank İK ise sadece DenizBank Twitter hesabını takip etmektedir. 

 

Şekil 12: DenizBank İK’nın Twitter Hesabının R Studio Üzerindeki Genel Görünümü 

 
 

Şekil 13: DenizBank İK’nın Twitter Hesabının Görünümü 

 
Kaynak: DenizBank İK, https://twitter.com/DenizBankik 
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3.4.1.2. BofA Global Careers 

1904 yılında kurulan Bank of America, 35 ülkede 4300 şubeyle faaliyet gösteren 

çok uluslu bir bankadır (The Balance, 2021). Bankanın insan kaynakları ve işveren 

markası politikaları arasında “en iyi işveren olma”, “tüm çalışanları kapsama”, 

“çeşitlilik”, “tüm dünyadan yetenek çekimi” gibi hedefler bulunmaktadır (Bank of 

America, 2021). Bank of America bu hedef ve politikalarını web üzerinde 

“https://careers.bankofamerica.com”, sosyal medya üzerinde de Facebook, Instagram, 

Linkedin, Pinterest, Twitter ve Youtube aracılığıyla işveren markası faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabı 5 Şubat 2010 tarihinde aktif hale 

gelmiştir. 8 Ocak itibarıyla BofA Global Careers’n Twitter hesabından RT dahil olmak 

üzere 15.556 tweet paylaşılırken, 28 tweet ise beğenilmiştir. BofA Global Careers’ın 

42.614 takipçisi bulunurken, 571 Twitter hesabı ise takip edilmektedir. 

 

Şekil 14: BofA Global Careers’ın Twitter Hesabının R Studio Üzerindeki Genel Görünümü 
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Şekil 15: BofA Global Careers’ın Twitter Hesabının Görünümü 

 
Kaynak: BofA Global Careers, https://twitter.com/BofA_Careers 

3.4.2. Hesap Yönetimi 

“Hesap Yönetimi” başlığı altında DenizBank İK ve BofA Global Careers Twitter 

hesaplarının paylaşmış olduklarıı tweet verileri ve kategorik içerikleri yıllık, çeyreklik 

ve aylık bazda değerlendirilmiştir. 

3.4.2.1. Yıllık Bazda Paylaşılan Tweet Verisi 

DenizBank İK’nın Twitter hesabından 2018 yılında 228 tweet atılırken, 2019 

yılında atılan tweet sayısı %9’luk düşük göstererek 214 olarak gerçekleşmiştir. BofA 

Global Careers’ın Twitter hesabından ise 2018 yılında 238 tweet atılırken, 2019 

yılında atılan tweet saysısında %59’luk düşüş gerçekleşerek BofA Global Careers’ın 

Twitter hesabından 139 tweet atılmıştır. 
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Grafik 7: Yıllık Bazda Paylaşılan Tweet Verisi, 2018 - 2019 

 
 

3.4.2.2. Yıllık ve Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği 

Yıllık bazda DenizBank İK’nın Twitter hesabından 2018 yılında atılan 

tweet’lerin çoğunluğu %32.9’u “Çevrimiçi Etkinlikler” ve %21.5’i “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerini kapsamaktadır. En az tweet atılan kategoriler ise 

%1.3 “Başarı” ve %3.1 “İK Projeleri” kategorilerinde gerçekleşmiştir.  

 
Grafik 8: Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2018 
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BofA Global Careers’ın Twitter hesabından 2018 yılında atılan tweet’lerin 

%34’ü “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve %21’i ise “Çalışan Kullanımı” 

kategorilerinden atılırken, %0.4 “Özel Gün/Hafta” ve %0.8 “İK Projeleri” kategorileri 

en az tweet atılan kategorilerdir. 

2019 yılında DenizBank İK’nın Twitter hesabından atılan tweet’lerin ağırlığı 

%25.2’si“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ile %24.8’i “Çevrimiçi Etkinlikler” 

kategorilerinden gerçekleşirken, %1.4’ü “Şirket Haberleri” ve %1.9’luk oranıyla 

“Başarı” kategorileri en az tweet atılan kategorilerdir. 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabından 2019 yılında atılan tweet’lerin 

%48.2’si “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve %20.1’i “Çalışan Kullanımı” 

kategorilerini kapsamaktadır. 2019 yılında en az tweet atılan kategoriler ise %0.7 “İK 

Projeleri” ve %2.2 “Şirket Haberleri” kategorileri olarak gerçekleşmiştir. 

 
Grafik 9: Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2019 

 
DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplardan atılan tweet 

sayılarına bakıldığında, her ne kadar DenizBank İK’nın düşüş oranı BofA Global 

Careers kadar yüksek olmasa da, her iki hesaptan da atılan tweet sayısı 2019 yılında 

bir önceki yıla göre düşüş gözlemlenmektedir.  
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DenizBank İK ve BofA Global Careers arasında 2018 yılında en çok tweet atılan 

kategoriler açısından “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisi ile benzerlik 

bulunmaktadır. 2018 yılında en az tweet atılan kategoriler olarak her iki Twitter 

hesabından da “İK Projeleri” kategorisi en az tweet atılan kategorilerden birisi olması 

açısından benzerlik göstermektedir. 2019 yılında da her iki Twitter hesabı için de 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisi en çok tweet atılan iki kategoriden biri olma 

açısından benzerlik taşımaktadır. 2019 yılında en az tweet atılan kategoriler 

bakımından ise her iki Twitter hesabı da “Şirket Haberleri” kategorisinde benzerlik 

göstermektedir. 

 

3.4.2.3. Aylık ve Çeyreksel Bazda Atılan Tweet Verisi 

DenizBank İK’nın Twitter hesabından 2018 yılında atılan 228 tweet’e aylık 

bazda bakıldığında ay başına ortalama atılan tweet sayısı 19’dur. 2018 yılının Ocak, 

Nisan, Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında aylık ortalamadan daha 

yüksek sayıda tweet atıldığı gözlemlenirken, 2019 yılında ise Ocak, Şubat, Mart, 

Nisan, Mayıs ve Kasım aylarında aylık atılan ortalama tweet sayısından daha fazla 

tweet atılmıştır. 2018 yılında en çok tweet atılan ay 27 tweet ile Nisan ayı olurken, en 

az tweet atılan aylar 11’er tweet ile Temmuz ve Ağustos aylarıdır. 2019 yılında ise 

toplam atılan tweet sayısı 214 olarak gerçekleşirken aylık ortama tweet sayısı ise 

17,8’dir. En çok tweet atılan ay 33 tweet ile Mayıs ayı olurken, en az tweet atılan aylar 

ise 12’şer tweet ile Haziran, Ekim ve Aralık aylarıdır. 
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Grafik 10: Aylık Bazda Paylaşılan Tweet Verisi, 2018 – 2019 

 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabından 2018 yılında atılan 238 tweet’in 

aylık bazdaki ortalaması 19,8 olurken, 2019 yılında ise atılan 139 tweet’in aylık 

bazdaki ortalaması 11,5 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Mart, Nisan, Mayıs, 

Temmuz aylarında aylık ortalama tweet sayısından daha fazla tweet atılmıştır. 2019 

yılında ise Nisan, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında aylık ortalamadan daha 

yüksek sayıda tweet atıldığı gözlemlenmektedir. 2018 yılında en çok tweet atılan ay 

37 tweet ile Mart ayı olurken, en az tweet atılan ay 7 tweet ile Aralık ayıdır. 2019 

yılında en çok tweet atılan aylar 16 tweet ile Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olarak 

gerçekleşirken, en az tweet atılan ay, bir önceki yılda da olduğu gibi, 6 tweet ile Aralık 

ayıdır. 

Her iki twitter hesabınından atılan aylık ortalama tweet sayısı 2018 yılında 

neredeyse aynı olarak gerçekleşirken, 2019 yılında BofA Global Careers’ın Twitter 

hesabından atılan tweet’lerdeki azalma sonucunda BofA Global Careers’ın Twitter 

hesabından atılan aylık ortalama sayısında belirgin bir düşüş gerçekleşirken, 

DenizBank İK’nın Twitter hesabından atılan tweet’lerin aylık ortalamasında, BofA 

Global Careers kadar olmasa da, atılan tweet sayısındaki azalmaya paralel olarak bir 
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düşüş gerçekleşmiştir. 2018 yılında her iki Twitter hesabından da Nisan, Mayıs 

aylarında aylık ortalamanın üzerinde tweet atılırken, 2019 yılında ise sadece Nisan 

ayında böyle bir benzerlik görülmektedir. En çok tweet atılan aylara bakıldığında, 

2018 ve 2019 yıllarında her iki Twitter hesabından en çok tweet atılan ay/aylar 

açısından herhangi bir benzerlik bulunmuyorken, en az tweet atılan ay/aylar açısından 

her iki Twitter hesabından da 2019 yılının Aralık ayında atılan tweet sayısının en az 

olması açısından bir benzerlik bulunmaktadır. 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın paylaştıkları tweet sayılarına 

çeyreksel bazda bakılacak olduğunda, DenizBank İK’nın Twitter hesabından atılan 

tweet’lerin sayısında 2018 yılının ikinci ve dördüncü çeyreklerinde bir önceki 

çeyreklere göre daha fazla tweet atıldğı gözlemlenirken, BofA Global Careers’ta ise 

DenizBank İK’dan farklı olarak atılan tweet sayısında 2018 yılının ikinci çeyreğinden 

itibaren düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu düşüş 2019 yılının ikinci çeyreğine 

kadar devam ederken, 2019 yılının son çeyreğine kadar BofA Global Careers’ın 

Twitter hesabından atılan tweet sayısında çeyreksel bazda artış görülmektedir. 

DenizBank İK’nın 2019 yılında Twitter hesabından atılan tweet’lerde ise 2018 yılının 

üçüncü çeyreğinden itibaren başlayan artış 2019 yılının ikinci çeyreğine kadar devam 

etmektedir ve üçüncü çeyrekte tweet sayısında gerçekleşen düşüşün ardından senenin 

son çeyreğinde tweet sayısında tekrar artış olduğu gözlemlenmektedir.  
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Grafik 11: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet Verisi, 2018 – 2019 

 

Atılan tweet sayılarına çeyreksel artış/azalış açısından bakılacak olduğunda, her 

iki Twitter hesabında da 2018 yılın ikinci çeyreğindeki atılan tweet sayındaki artış ve 

üçüncü çeyreğindeki azalmanın dışında herhangi bir benzerlik göstermediğini 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte, DenizBank İK’nın Twitter hesabında atılan 

tweet açısından yaşanan dalgalanmanın BofA Global Careers’ın Twitter hesabına göre 

daha fazla olduğunu da söylenebilmektedir. 

3.4.2.4. Yıllık Bazda İşveren Markalaşması Uygulamaları Tweet İçeriği 

Her iki bankanın kariyer odaklı kullanmakta olduğu Twitter hesaplarındaki 

tweetleri “İnsan Kaynakları Pazarlaması”, “Dolaylı Yoldan Etkileşim”, “Yetenek 

Çekimi” ve “Yeteneği Elde Tutma” kategorileri ele alınmaktadır. Bu kategorilere göre; 

•  “İnsan Kaynakları Pazarlaması” işveren markalaşması uygulaması “Şirket 

Haberleri”, “Başarı”, “Sosyal Sorumluluk” ve “Çalışan Kullanımı”, 

•  “Dolaylı Yoldan Etkileşim” işveren markalaşması uygulaması “Çevrimiçi 

Etkinlik” ve “Özel Gün/Hafta”, 

•  “Yeteneği Elde Tutma” işveren markalaşması uygulaması “İK Projeleri”, 
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• “Yetenek Çekimi” işveren markalaşması uygulaması “Staj Programları”, “İş 

İlanları” ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” alt kategorilerinden oluşmaktadır. 

 
Grafik 12: İşveren Markalaşması Uygulamaları, 2018 

 

2018 yılında DenizBank İK’nın Twitter hesabından paylaşılan tweet’lerin 

%39.5’i “Dolaylı Yoldan Etkileşim”, %36.4’ü “Yetenek Çekimi”, %21.1’i “İnsan 

Kaynakları Pazarlaması” ve %3.1’i “Dolaylı Yoldan Etkileşim” işveren markalaşması 

uygulamaları kategorilerinden gerçekleşirken, BofA Global Careers’in Twitter 

hesabında paylaşılan tweet’lerin ise %50.8’i “Yetenek Çekimi”, %31.9’u “İnsan 

Kaynakları Pazarlaması”, %16.4’ü “Dolaylı Yoldan Etkileşim” ve %0.8’i de 

“Yeteneği Elde Tutma” kategorilerinden paylaşıldığı görülmektedir. 
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Grafik 13: İşveren Markalaşması Uygulamaları, 2019 

 

 

DenizBank İK’nın Twitter hesabın 2019 yılında atılan tweet’lerin dağılımına 

bakıldığında, bu tweet’lerin %35.5’i “Yetenek Çekimi”, %34.5’i “Dolaylı Yoldan 

Etkileşim”, %23’ü “İnsan Kaynakları Pazarlaması” ve %7’si “Yeteneği Elde Tutma” 

kategorilerini kapsamaktadır. BofA Global Careers’in Twitter hesabından paylaşılan 

tweet’lerin ise %62.6’sının “Yetenek Çekimi”, %32.4’ünün “İnsan Kaynakları 

Pazarlaması”, %4.3’ünün “Dolaylı Yoldan Etkileşim” ve %0.7’sinin de “Yeteneği 

Elde Tutma” kategorilerinden olduğu görülmektedir. 

2018 yılında DenizBank İK ve BofA Global Careers’in Twitter hesaplarından 

paylaşılan tweet’lere bakıldığında, DenizBank İK’nın Twitter hesabından en çok 

sayıda yapılan paylaşımın “Dolaylı Yoldan Etkileşim” kategorisinden olduğu 

görülürken, BofA Global Careers’in Twitter hesabından yapılan paylaşımların en çok 

“Yetenek Çekimi” kategorisinde olduğu gözlemlenmektedir. Yapılan paylaşımlar en 
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az sayıda yapılan paylaşımların kategorik içeriği açısından değerlendirildiğinde, 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’in Twitter hesabından en az sayıda atılan 

tweet’ler “Yeteneği Elde Tutma” kategorisinden olduğu görülürken, her iki Twitter 

hesabının da bu açıdan benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Her iki Twitter hesabından paylaşılan tweet’ler işveren markası uygulamaları 

kategorisi açısından karşılaştırıldığında, 2019 yılında hem DenizBank İK’nın hem de 

BofA Global Careers’in Twitter hesaplarından en çok sayıda paylaşılan tweet’ler 

“Yetenek Çekimi” kategorisinden olurken, aynı zamanda da, en az sayıda paylaşılan 

tweet’ler açısından da her iki Twitter hesabı en az sayıda “Yeteneği Elde Tutma” 

kategorilerinden paylaşım yapılması açısından, bir başka deyişle, en çok ve en az 

sayıda atılan tweet’lerin işveren markalaşmaları uygulamaları kategorileri bakımından 

benzerlik göstermektedir. 

3.4.2.5. Çeyreksel Bazda Atılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarından atılan 

tweet’lere yıllık bazda değinilmiş olsa da, özellikle insan kaynakları ve işveren 

markalaşması uygulamaları açısından takip edilen içerik ve hedefleme stratejileri daha 

iyi tespit edebilme adına, yıllık verileri çeyreksel bazda değerlendirmek hangi 

bankanın hangi dönemde daha çok hangi alana odaklandığını anlama açısından 

önemlidir. 

DenizBank İK’nın 2018 yılının 1. çeyreğinde %32.1’i “Çevrimiçi Etkinlik” ve 

%24.5’i “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden en yüksek oranda tweet attığı 

görülürken, BofA Global Careers’ın Twitter hesabı ise %38.1’i “Çalışan Kullanımı” 

ve %30.2’si “Çevrimiçi Etkinlik” kategorilerinden olacak şekilde takipçileriyle 

iletişime geçmeye çalışmaktadır. DenizBank İK’nın Twitter hesabından “Başarı” 

kategorisinden, BofA Global Careers’ın hesabından ise “Özel/Gün Hafta”, “Sosyal 

Sorumluluk” ve “Şirket Haberleri” kategorilerinden herhangi bir tweet atılmadığı 

görülmektedir. 

 

 



 

 

70 

  

 

Grafik 14: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2018, 1. Çeyrek 

 

Bir sonraki çeyreğe baktığımızda, DenizBank İK’nın %25’lik oranda “Çevrimiçi 

Etkinlik” ile %20.8’lik oranla da “Çalışan Kullanımı” ile ilgili tweet’leri en yüksek 

oranda paylaştığı görülmektedir.  

 

Grafik 15: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2018, 2. Çeyrek 
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BofA Global Careers’ın Twitter hesabında paylaşılan tweet’lerin %32.9’unun 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve %27.6’sının da “Çalışan Kullanımı” 

kategorilerinden gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, DenizBank İK tüm kategorilerden 

en az bir tweet paylaşırken, BofA Global Careers tarafında ise “Özel Gün/Hafta” 

kategorisinden herhangi bir tweet paylaşılmadığı da görülmektedir. 

2018 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla DenizBank İK’nın Twitter hesabında 

atılan tweet’lerin %25’i “Çevrimiçi Etkinlik” ve %20’şer olmak üzere “İş İlanları” ve 

“Staj Programları” kategorilerinden en yüksek oranda olduğu görülmektedir. BofA 

Global Careers tarafında ise en yüksek oranda paylaşılan tweet’lerin %44.2’si “Staj 

Programları” ve %32.7’si de “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden 

gerçekleşmiştir. DenizBank İK’nın Twitter hesabından “Başarı” ve “Sosyal 

Sorumluluk” kategorilerinden, BofA Global Careers’ın hesabından da “Şirket 

Haberleri”, “İş İlanları” ve “İK Projeleri” kategorilerinden herhangi bir paylaşım 

yapılmadığı görülmektedir. 

 

Grafik 16: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2018, 3. Çeyrek 

 

2018 yılının son çeyreğinde paylaşılan tweet’lere bakıldığında, DenizBank 

İK’nın Twitter hesabından en yüksek sayıda paylaşılan tweet’lerin oranı %46.9 ile 
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“Çevrimiçi Etkinlik” ve %35.9 ile de “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden 

olduğu görülmektedir.  

 

Grafik 17: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2018, 4. Çeyrek 

 

BofA Global Careers tarafındaki oranları incelediğimizde, paylaşılan tweet’lerin 

%77.8’inin “Kariyer Etkinlikleri/projeleri” kategorisinden gerçekleşmiştir. 

DenizBank İK “Başarı” ve “Sosyal Sorumluluk”, BofA Global Careers ise “İş İlanları” 

ve “İK Projeleri” kategorilerinden herhangi bir paylaşımda bulunmamıştır. 

2019 yılının ilk çeyreğinde DenizBank İK’nın paylaşmış oluğu tweet’lerin 

%27.8’i “Çevrimiçi Etkinlik”, %20.8’i “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri ve %19.4’ü ise 

“Çalışan Kullanımı” kategorilerinden en yüksek oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir.  
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Grafik 18: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2019, 1. Çeyrek 

 

Bununla birlikte, BofA Global Careers’ın Twitter hesabından en yüksek sayıda 

atılan tweet’lerin oranına bakıldığında, bu tweet’lerin %53.6’sı “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” ile %5’i de “Çalışan Kullanımı” kategorilerinden 

gerçekleşmiştir. “Sosyal Sorumluluk” kategorileri için DenizBank İK tarafından 

herhangi bir tweet atılmazken, BofA Global Careers’ın Twitter hesabından da 

“Çevrimiçi Etkinlik”, “Özel Gün/Hafta”, “Staj Programları”, İş İlanları” ve “İK 

Projeleri” kategorilerinden hiç tweet atılmadığı gözlemlenmektedir. 

2019 yılının ikinci çeyreği itibarıyla DenizBank İK’nın Twitter hesabından 

ağırlıklı olarak paylaşılan tweet’lerin %27.1’i “Kariyer Etkinlikleri” ile %25.7’si 

“Çevrimiçi Etkinlik” kategorilerini kapsamaktayken, BofA Global Careers’ın 

paylaştığı tweet’lerin %41.7’si “Kariyer Etkinlikleri” ile %30.6’sı “Çalışan 

Kullanımı” kategorilerini kapsamaktadır. DenizBank İK’nın Twitter hesabından 

“Şirket Haberleri” ve “Başarı” kategorilerinden, BofA Global Careers’ın Twitter 

hesabından da “Şirket Haberleri”, “Çevrimiçi Etkinlik”, “İş İlanları”, “Staj 

Programları” ve “İK Projeleri” kategorilerinden herhangi bir tweet paylaşımında 

bulunmamıştır. 
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Grafik 19: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2019, 2. Çeyrek 

 

2019’un üçüncü çeyreğinde DenizBank İK tarafından en çok sayıda paylaşılan 

tweet’lerin %25’i “Çevrimiçi Etkinlik” ile %21.4’ü “İK Projeleri” kategorilerinden 

gerçekleşirken, BofA Global Careers’ın Twitter hesabından atılan tweet’lerin ise 

%52.4’ü “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve %26.2’sinin de “Staj Programları” 

kategorisinden olduğu belirlenmiştir.  

 

Grafik 20: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2019, 3. Çeyrek 
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DenizBank İK “Şirket Haberleri”, BofA Global Careers’ın Twitter hesabından da 

“Çevrimiçi Etkinlik”, “Özel Gün/Hafta” ve “İş İlanları” kategorilerinden herhangi bir 

tweet atılmadığı gözlemlenmektedir. 

2019 yılının son çeyreğinde ise, DenizBank İK’nın Twitter hesabından 

paylaşılan tweet’lerin %40.9’u “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve %18.2’si 

“Çevrimiçi Etkinlik” kategorini kapsamaktayken, BofA Global Careers’ın paylaştığı 

tweet’lerin ise %45.5’i “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ile %18.2’si “Çalışan 

Kullanımı” kategorilerini kapsadığı görülmektedir. DenizBank İK “Başarı” ve “Staj 

Programları” kategorilerinden, BofA Global Careers’ın Twitter hesabından da “Sosyal 

Sorumluluk”, “Çevrimiçi Etkinlik” ve “İK Projeleri” kategorilerinden herhangi bir 

tweet paylaşımında bulunmamıştır. 

 

Grafik 21: Çeyreksel Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Kategorik İçeriği, 2019, 4. Çeyrek 

 

 

Her iki Twitter hesabının en çok sayıda yapmış oldukları paylaşımları oransal 

olarak karşılaştırdığımızda, DenizBank İK 2018 yılının ilk çeyreğinde “Çevrimiçi 

Etkinlik” ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden en çok sayıda 

paylaşımda bulunurken, BofA Global Careers “Çalışan Kullanımı” ve “Çevrimiçi 

Etkinlik” kategorilerinden en çok sayıda tweet attığı görülmektedir. Bu noktada, her 
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iki tweet hesabının en çok tweet attıkları kategoriler açısından 2018 yılının 1.  

çeyreğinde “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) kategorisinin her iki 

Twitter hesabının da ortak olarak en yüksek sayıdaki tweet kategorilerinden biri 

olmasından dolayı, her iki hesabın birbiriyle kısmen benzerlik gösterdiğini söylemek 

mümkündür. Buna karşın her iki hesap tweet atılmayan kategoriler açısından ele 

alındığında her iki hesap arasında herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır. 

2018 yılının ikinci çeyreğinde DenizBank İK “Çevrimiçi Etkinlik” ve “Çalışan 

Kullanımı” kategorilerinde en yüksek oranda tweet atarken, BofA Global Careers 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” kategorinden ağırlıklı olarak 

tweet atmaktadır. Her iki Twitter hesabı karşılaştırıldığında, 2018 yılının ikinci 

çeyreğinde kategorik olarak en yüksek sayıda atılan tweet sayısı açısından her iki 

Twitter hesabı “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) kategorisinin 

kesişmesinden dolayı kısmen benzerlik göstermektedir. Hiç tweet atılmayan 

kategoriler açısından bakıldığında her iki hesap arasında herhangi bir benzerlik 

bulunmamaktadır. 

2018 yılının üçüncü çeyreğinde DenizBank İK’nın en yüksek sayıda paylaşmış 

olduğu tweet içeriği “Çevrimiçi Etkinlik”, “İş İlanları” ve “Staj Programları” 

kategorilerinden olurken, BofA Global Careers tarafından en çok sayıda paylaşılan 

tweet’lerin kategorileri “Staj Programları” ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri”dir. Bu 

anlamda her iki Twitter hesabının da “Staj Programları” (“Yetenek Çekimi”) 

kategorisi açısından ortaklık göstermesinden dolayı, her iki Twitter hesabının da bu 

açıdan kısmen benzerlik göstermektedir. Her iki Twitter hesabında da herhangi bir 

tweet paylaşılmayan kategoriler arasında ise herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır. 

2018 yılının son çeyreğine bakıldığında, DenizBank İK “Çevrimiçi Etkinlik” ile 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden, BofA Global Careers ise “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden en yüksek sayıdan tweet attığı görülmektedir. 

DenizBank İK ve ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarının en çok tweet 

attıkları kategoriler açısından değerlendirildiğinde, “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

(“Yetenek Çekimi”) kategorisinin her iki Twitter hesabında da ortak olması nedeniyle, 

her iki Twitter hesabında en çok sayıda paylaşılan tweet kategorisi açısından kısmen 
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benzerlik bulunmaktadır. Ancak DenizBank İK ve BofA Global Careers kategorik 

olarak hiç paylaşım yapmadıkları tweetler açısından herhangi bir benzerlik 

göstermemektedir. 

2019 yılının ilk çeyreğinde DenizBank İK’nın en çok paylaşımda bulunduğu 

kategoriler “Çevrimiçi Etkinlik”, “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri ve “Çalışan 

Kullanımı” kategorileri olurken, BofA Global Careers tarafında ise “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” kategorileridir. Bu noktada her iki hesap 

arasında tamamen olmasa da yüksek seviyede benzerlik olduğunu söylemek 

mümkünken, hiç paylaşım yapılmayan kategoriler açısından herhangi bir benzerlik 

bulunmamaktadır. 

2019 yılının bir sonraki çeyreğinde DenizBank İK’nı Twitter hesabından en çok 

sayıda atılan tweet’lerin “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çevrimiçi Etkinlik” 

kategorilerinden olduğu görülürken, BofA Global Careers’ın Twitter hesabından da 

Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” kategorilerinden en yüksek 

sayıda tweet atılmıştır. Bununla birlikte, her iki Twitter hesabından da “Şirket 

Haberleri” kategorisi için herhangi bir tweet atılmadığı gözlemlenmektedir. Bu 

noktada her iki Twitter hesabının ortak olarak hiç tweet atılmayan kategori açısından 

kısmen benzerlik göstermektedir. 

2019 yılının üçüncü çeyreğine bakıldığında, DenizBank İK’nın “Çevrimiçi 

Etkinlik” ve “İK Projeleri” kategorilerinden, BofA Global Careers’ın ise “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” ve “Staj Programları” kategorilerinden en yüksek tweet atıldığı 

tespit edilmiştir. Buna göre, her iki Twitter hesabı arasında en çok tweet atılan 

kategoriler açısından tamamen farklılık bulunmaktadır. Herhangi bir tweet 

paylaşılmayan kategoriler incelendiğinde, Denizbank İK ve BofA Global Careers’ın 

Twitter hesapları arasında herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır. 

2019’un son çeyreğinde DenizBank İK “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve 

“Çevrimiçi Etkinlik” kategorilerinden en yüksek sayıda tweet paylaşırken, BofA 

Global Careers’ın Twitter hesabından ise “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan 

Kullanımı” kategorilerinden en yüksek sayıda tweet paylaşılmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, benzeşen bir kategori olmasından dolayı her iki Twitter hesabının 
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kısmen benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu kısmen benzerliğe rağmen, 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesapları hiç tweet atılmayan 

kategoriler açısından herhangi bir benzerlik göstermemektedir. 

Tüm bu verileri toplu olarak değerlendirmeden önce, her iki Twitter hesabının 

2018 ve 2019 yılı genelinde en çok ve en az tweet paylaşılan kategoriler ile bu 

kategorilerin işveren markalaşması üst kategorilerine tekrar değinmek faydalı 

olacaktır. Buna göre DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın 2018 ve 2019 

yıllarında hangi kategorilere ve işveren markalaşması uygulamalarına odaklanmayı 

tercih ettikleri EK 3’teki tabloda belirtilmiştir. 

DenizBank İK tarafından 2018 yılında genel olarak “Çevrimiçi Etkinlikler” 

(“Dolaylı Yoldan Etkileşim”) ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) 

alanlarına odaklanmaktadır. 2018 yılında çeyreksel bazda bakıldığında 2018 yılının 1. 

ve 4. çeyreklerinde tamamen 2018 yılının genelinde odaklanılan alanlara paralel bir 

şekilde tweet paylaşımı yapıldığı görülmektedir. Ancak atılan tweet’ler 2018 yılının 

ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise kısmen 2018 yılının tamamıyla benzerlik 

göstermektedir. Bu noktada 2018 yılının ikinci çeyreğinde “Çalışan Kullanımı” 

(“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) kategorisinin, üçüncü çeyrekte ise “Staj 

Programları” (“Yetenek Çekimi”) ve “İş İlanları” (“Yetenek Çekimi”) kategorilerinin 

de öne çıktığı görülmektedir.  

2019 yılına bakıldığında, DenizBank İK’nın genel olarak bir önceki yılda da 

olduğu gibi en çok tweet atılan kategoriler “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (“Yetenek 

Çekimi”) ve Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”) kategorileridir. 2019 

yılı çeyreksel olarak değerlendirildiğinde, atılan tweet’ler ikinci ve dördüncü 

çeyreklerde 2019 yılının geneliyle tamamen benzerlik gösterdiği görülmektedir birinci 

çeyrekte bu iki kategoriye ek olarak “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları 

Pazarlaması”) ön plandayken, üçüncü çeyrekte ise “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

(“Yetenek Çekimi”) yerine “İK Projeleri” “Yeteneği Elde Tutma” kategorisi öne 

çıkmaktadır. 

2018 ve 2019 yılının ikinci çeyreğindeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 

özellikle hem üniversitelerin son sınıflarındaki öğrencilerin mezun olma aşamasına 
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geldikleri hem de önceki sınıflardaki öğrencilerin zorunlu yaz stajlarını yapabilmeleri 

için gerekli başvuruları yapmaya başladıkları aylar olduğunu ve Temmuz, Ağustos, 

Eylül aylarında ise mezun konumuna gelen yeni mezunların özellikle iş başvurusu 

yapacak olmalarını söylemek/varsayımında bulunmak mümkündür.  

 

Şekil 16: DenizBank İK’nın “İnsan Kaynakları Pazarlaması” Stratejisinde Kullandığı Örnek Tweet 

 
Kaynak: DenizBank İK, https://twitter.com/DenizBankik/status/981857892717428737 

 

Şekil 17: DenizBank İK’nın “Yetenek Çekimi” Stratejisinde Kullandığı Örnek Tweet 

 
Kaynak: DenizBank İK, https://twitter.com/DenizBankik/status/1005090451962122240 
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Bu noktada, DenizBank İK yıl bazında ayrışmaktadır. 2018 yılında hedef kitle 

ikinci çeyrekte mevcut çalışanların DenizBank’ı anlatmasıyla, üçüncü çeyrekte de bir 

önceki çeyrekte mevcut çalışanların DenizBank’ı anlatmasıyla hedef kitle üzerinde 

yaratılmak istenen potansiyel etki “İş İlanları” ve “Staj Programları” kategorileriyle 

somut bir sonuca dönüştürülmesinin amaçlarken, 2019 yılında ise ikinci çeyrekte bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre “Çevrimiçi Etkinlikler”i, “Çalışan Kullanımı” yerine 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ön plandadır. Bir başka deyişle, 2019 yılın ilk üç 

ayında odaklanılan “Yetenek Çekimi” faaliyetleri yılın ikinci çeyreğinde de “Yetenek 

Çekimi” faaliyetleri ile devam ettiği görülmektedir. 2018 yılının ilk yarısında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin daha çok üçüncü çeyrekte sonuç almaya yönelik 

olduğunu söylemek mümkünken, 2019 yılında “İK Projeleri”nin ön plana çıkmasıyla 

bir strateji ve odak noktasında değişiklik olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme 

olmayacaktır. 

BofA Global Careers’ın 2018 yılında en çok tweet attıkları kategoriler 

incelendiğinde, “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) ve “Çalışan 

Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) kategorileri olduğu görülmektedir. 

Çeyreksel bazda BofA Global Careers’ın en çok odaklandığı kategorilere 

bakıldığında, ikinci ve dördüncü çeyreklerinde tamamen 2018 yılının geneliyle 

benzerlik göstermektedir. 2018 yılının ilk çeyreğinde “Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı 

Yoldan Etkileşim”), üçüncü çeyreğinde ise “Staj Programları” (“Yetenek Çekimi”)  

kategorileri tüm yılın en yüksek sayıda atılan tweet’lerine ek olarak kullanıldığı 

görülmektedir. BofA Global Careers’ın Twtter hesabı yılın genelinden farklı olarak ilk 

çeyrekte sadece Mart ayında atmış olduğu tweet’ler ile “Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı 

Yoldan Etkileşim”) kategorisini öne çıkarmaktadır ve bu tweet’lerin içeriğinde de işe 

alım, mülakat, özgeçmiş, kariyer vb. konularda takipçilerine tavsiyeler vererek mevcut 

ve potansiyel hedef kitlesiyle etkileşime girmeye çalışmaktadır. 

 

 



 

 

81 

  

Şekil 18: BofA Global Careers’ın “Dolaylı Yoldan Etkileşim” Stratejisinde Kullandığı 

Örnek Tweet’ler 

 
Kaynak: BofA Global Careers, https://twitter.com/BofA_Careers/status/973293882946486272 

 
Kaynak: BofA Global Careers, https://twitter.com/BofA_Careers/status/974382262715285504 

 

Tıpkı DenizBank İK’da olduğu gibi, benzer sebeplerle olduğu varsayılarak, 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabının da birinci çeyrekte öne çıkardığı içerik 

kategorilerinin ikinci çeyrekteki içerik kategorilerine destekleyerek mevcut ve 

potansiyel hedef kitlesiyle sonuç odaklı (iş ve staj başvuruları) bir strateji yürüttüğünü 

söylemek mümkündür.  

2019 yılında ise, genel olarak, tıpkı 2018’de de olduğu gibi, “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) ve “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları 

Pazarlaması”) kategorilerine odaklanmaktadır. 2019 yılının birinci, ikinci ve dördüncü 

çeyreğinde “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) ve “Çalışan 

Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) tamamen benzerlik görülürken, üçüncü 

çeyrekte ise “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) yerine “Staj 

Programları” (“Yetenek Çekimi”) kategorisinin ön planda olduğu görülmektedir. Bu 

noktada, BofA Global Careers’ın takip etmiş olduğu strateji ve hedeflerin bir önceki 

yılla çok yüksek oranda benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. 
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3.4.2.6. Tweet’lerde En Çok Kullanılan Kelimeler ve Hashtag’ler 

DenizBank İK’nın paylaşmış olduğu tweet’lerinde 53 farklı sözcük veya kelime 

grubu en az 30 kere kullanılmıştır. Bu sözcük veya kelime grupları arasında en çok 

“insan kaynakları”, “kariyer” ve “denizbank”ın kullanıldığı görülmektedir. BofA 

Global Careers’ın Twitter hesabından atılan tweet’lerde 77 farklı sözcük en az 30 kere 

kullanılırken, bu sözcüklerden öğren (learn), kariyer (career), etkinlik (event), fırsat 

(opportunity), iş (job), banka (bank) ve Amerika (america) en çok kullanılan 

sözcüklerdir. 

 
Şekil 19: DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Tweet’lerinde En Çok Kullandıkları Kelimeler 

ve Kelime Grupları 
 

 
 

DenizBank İK tarafından atılan tweet’ler en çok “#denizdekariyer” hashtag’i 

kullanılırken, BofA Global Careers’ın Twitter hesabından paylaşılan tweet’lerde ise 

“#stajyerlerle buluşma (#meettheinterns)” hashtag’inin kullanıldığı görülmektedir. 
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Şekil 20: DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Tweet’lerinde En Çok Kullandıkları Hashtag’ler 
 

 
 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarından atılan tweetler 

en çok kullanılan kelimeler açısından karşılaştırıldığında her iki Twitter hesabının da 

en çok kullandığı ortak kelime “kariyer” kelimesidir. Kullanılan hashtag’lerin geneli 

açısından bakıldığında, DenizBank İK’nın Twitter hesabından daha çok Denizbank’ta 

kariyer ve DenizBank’ta çalışmanın, bir parçası olmanın ne kadar “güzel” bir şey 

olduğunu ortaya koymaya çalışmaktayken, BofA Global Careers’ın Twitter 

hesabından atılan tweet’lerdeki hashtag’lerin ise daha çok işe alım ve kariyer 

etkinlikleri üzerine yoğunlaştığını, bu anlamda farklılık gösterdiklerini söylemek 

mümkündür. 

 

3.4.2.7. Tweet’lerin Saat Aralığı Bazında Dağılımı 

 

DenizBank İK’nın Twitter hesabından 2018 yılında atılan tweet’lerin saat aralığı 

bazında dağılımına bakıldığında en çok tweet’in 156 tweet ile 12:00 – 18:00 saatleri 

arasında gerçekleşirken, 15 tweet ile 18:00 – 00:00 saat aralığı en az tweet atılan saat 

aralığıdır. Ayrıca, 00:00 – 06:00 saat aralığında ise DenizBank İK’nın Twitter 

hesabından hiç tweet atılmamıştır. BofA Global Careers’ın Twitter hesabından atılan 

tweetler incelendiğinde en fazla tweet 131 tweet ile 18:00 – 00:00 saat aralığında 

gerçekleştiği görülürken, 06:00 – 12:00 saat aralığında paylaşılan 4 tweet ise en az 

tweet atılan saat aralığıdır. 
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Grafik 22: Paylaşılan Tweet’lerin Saat Aralığı Bazında Dağılımı, 2018 

 
 

2019 yılında DenizBank İK’nın Twitter hesabından atılan tweet’ler arasında 102 

tweet ile 12:00 – 18:00 saat aralığında atılan tweet’ler en çok tweet atılan saat aralığı 

olurken, en az tweet atılan saat aralığı ise 2 tweet ile 00:00 – 06:00 saat aralığındadır. 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabından en çok sayıda atılan tweet’ler 63 tweet ile 

18:00 – 00:00 aralığında gerçekleşmiştir. En az tweet atılan saat aralığına bakıldığında 

en az tweetin 9 tweet ile 00:00 – 06:00 saat aralığında atıldığı gözlemlenmektedir. 
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Grafik 23: Paylaşılan Tweet’lerin Saat Aralığı Bazında Dağılımı, 2019 

 
DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarından atılan tweet’ler 

saat aralığı bazında karşılaştırıldığında, 2018 yılında en çok tweet atılan saat aralıkları 

açısından herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, DenizBank 

İK’nın Twitter hesabından paylaşılan tweetler ağırlıklı olarak mesai saatleri içerisinde 

paylaşılırken, BofA Global Careers’ın Twitter hesabından atılan Tweet’ler ise daha 

çok mesai saati sonrasında paylaşıldığı görülmektedir. 2019 yılında atılan tweet’lere 

bakıldığında ise, DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarından 

atılan tweet’ler ağırlıklı olarak yine bir önceki yıldaki saatlik dağılımlarla gerçekleştiği 

görülmektedir ve dolayısıyla da 2019 yılı için de her iki Twitter hesabı tarafından en 

çok Tweet atılan saat aralığı açısından herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır.  

En az tweet atılan saat aralığı bakımından DenizBank İK ve BofA Global 

Careers’ın Twitter hesapları karşılaştırıldığında, 2018 yılı için herhangi bir benzerlik 

bulunmaktadır. Farklı bir şekilde ifade edilecek olursa, BofA Global Careers’ın 

Twitter hesabından en çok sayıda tweet atılan saat aralığında DenizBank İK’nın 

Twitter hesabından en az sayıda tweet atıldığı görülmektedir. Saat aralığı açısından 

benzerlik olarak değerlendirilebilecek noktalardan birisi 2019 yılında en az tweet 

atılan saat aralığı açısından olduğunu söylemek mümkündür. 2019 yılında her iki 



 

 

86 

  

Twitter hesabından en az sayıda atılan tweet 00:00 – 06:00 saat aralığında gerçekleştiği 

görülmektedir. Bir diğer benzerlik ise, 2019 yılında her iki Twitter hesabından en çok 

sayıda atılan tweet’lerdeki azalma açısından bulunmaktadır. Her iki Twitter 

hesabından 2018 yılında en çok sayıda tweet atılan saat aralığındaki tweet’ler 2019 

yılında en çok tweet atılan ikinci saat aralığına kayması ve bir önceki yılda gerçekleşen 

farkın kapanması sonucunda 2019 yılında neredeyse her iki saat aralığından da aynı 

sayıda tweet atılır hale gelmesi açısından benzerlik görüldüğünü söylemek 

mümkündür. 

 

3.4.3. Takipçi İstatistikleri 

“Takipçi İstatistikleri” başlığı altında DenizBank İK ve BofA Global Careers Twitter 

hesaplarının takip eden kullanıcılarla ilgili veriler incelenmiştir. 

3.4.3.1. Takipçi Sayısı Değişimi/Gelişimi 

Öncelikle, DenizBank İK’ın Twitter hesabının 2018 yılına ait takipçi sayısı 

verileri Haziran – Aralık 2018 dönemi için çekilebilmiştir. Eldeki bu veriler ışığında 

2018 yılında DenizBank İK’nın takipçi sayısı, en düşük olarak Aralık ayında 26.234 

takipçi sayısı olarak gerçekleşirken, en yüksek takipçi sayısına ise 27.263 takipçi ile 

Haziran ayında ulaşılmıştır. Bununla birlikte, DenizBank İK’nın Twitter hesabının 

takipçi sayısının aynı yılın en düşük ayına göre yıl sonu itibarıyla %3,7’lik değişim 

kaydettiği de görülmektedir. 

2019 yılında DenizBank İK’nın Twitter hesabının takipçi sayısı Aralık ayında 

29.336 ile en yüksek takipçi sayısına ulaşırken, en düşük takipçi sayısı ise 25.923 

takipçiyle Nisan ayında olduğu görülmektedir. 2019 yılı boyunca DenizBank İK’nın 

Twitter hesabında gerçekleşen takipçi oranındaki değişim %11.6 olurken, 2018 ve 

2019 yılları arasındaki takipçi sayısındaki değişim ise %7 oranında artış olarak 

gerçekleşmiştir. 

2018 yılında BofA Global Careers’ın Twitter hesabı en yüksek takipçi sayısına 

43.863 ile Temmuz ayında ulaştığı görülmekteyken, en düşük takipçi sayısı ise 
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Ağustos ayında 42.119 takipçi olarak gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle, en düşük ve 

en yüksek takipçi sayısındaki değişim yıl sonu itibarıyla %3,9 olarak kaydedilmiştir. 

 

Grafik 24: Takipçi Sayısı Değişimi/Gelişimi, DenizBank İK, 2018 – 2019 

 
*Haziran 2018’den itibaren takipçi verisi çekilebilmiştir. 

 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabı 2019 yılında en yüksek takipçi sayısına 

43067 takipçi sayısı ile Aralık ayında ulaşmıştır. 2019 yılında gerçekleşen en düşük 

takipçi sayısı ise 42.765 ile Şubat ayındadır. Yıl boyunca takipçi sayısında gerçekleşen 

değişime bakıldığında takipçi sayısında %0,7’lik değişim olduğu gözlemlenmektedir. 

2018 – 2019 yılları arasında takipçi sayısında ise %1.8’lik azalma görülmektedir. 
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Grafik 25: Takipçi Sayısı Değişimi/Gelişimi, BofA Global Careers, 2018 – 2019 

 

Her iki Twitter hesabında takipçi sayısı açısından gerçekleşen değişime 

bakıldığında, DenizBank İK’nın Twitter hesabındaki takipçi sayısı bir önceki yıla göre 

artış gösterirken, BofA Global Careers’ın Twitter hesabındaki takipçi sayısında az da 

olsa bir düşüş olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, her iki Twitter hesabı takipçi 

sayısındaki artış açısından farklılık göstermektedir.  

Her ne kadar yıllık bazda artış açısından gösterilen performansta takipçi sayısı 

bakımından farklılık bulunsa da, her iki Twitter hesabının aylık bazda en çok takipçi 

kaybettiği ay Ağustos 2018 olarak gerçekleştiği gözlemlenmektedir. DenizBank İK’ 

Ağustos 2018’de bir önceki aya göre 590 takipçisini, BofA Global Careers ise 1744 

takipçisini kaybetmiştir. Her iki hesabın da aylık değişimden çok yüksek sayıda takipçi 

kaybını aynı tarihlerde Twitter’ın 13 Temmuz 2018’de yaptığı açıklamayla (Gadde, 

2018) yumurta hesap olarak adlandırılan, aktif olmayan veya gerçek bir kişi tarafından 

açılıp kullanıldığı tespit edilemeyen hesapları kapatma politikası sonucunda, Twitter 

tarafından silinmesinin ardından gerçekleşmiş olması yüksek bir ihtimal olarak 

değerlendirilmektedir. 
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3.4.3.2. Yıllık Bazda Takipçilerin Twitter Hesaplarını Açma Durumu 

DenizBank İK’nın Twitter hesabını takip eden eden kullanıcılar arasında yıl 

bazında en önce açılan hesaplar 2009 yılına ait olduğu görülmektedir. DenizBank 

İK’nın en çok takipçisi 2019 yılında aktif hale gelen Twitter hesaplarından 

gerçekleşirken, en az takipçisi ise 2009 yılında açılmış olan Twitter hesaplarındandır. 

 

Grafik 26: DenizBank İK’nın Takipçilerinin Twitter Hesaplarını Açtıkları Yıllar 

 

 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabındaki en eski takipçiler Twiter 

hesaplarını 2008 yılında açmış oldukları görülmektedir. En çok sayıda takipçinin 2016 

yılında Twitter hesaplarını aktif hale getirdiği görülürken, 2008 yılı ise takipçilerin en 

az sayıda hesap açma zamanına sahip olduğu yıldır. 
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Grafik 27: BofA Global Careers’ın Takipçilerinin Twitter Hesaplarını Açtıkları Yıllar 

 
 

Her iki hesap takipçilerinin Twitter hesaplarını aktif hale getirme zamanı 

açısından değerlendirildiğinde, özellikle son yıllardaki hesap açıp sayfayı takip eden 

kullanıcılar açısından farklılık olduğunu söylemek mümkündür. BofA Global 

Careers’ın Twitter hesabını takip eden kullanıcıların hesap açılış tarihlerinde 2017 

yılından itibaren azalma görülürken, DenizBank İK’nın Twitter hesabını takip eden 

kullanıcılar arasında hesabını 2017 yılı ve sonrasında açanlarda artış görülmektedir. 

Bir başka deyişle, Twitter özelinde sosyal medyaya yeni adım atan kullanıcıların 2017 

yılından itibaren her yıl artarak DenizBank İK’nın takipçisi olmaya başlarken, BofA 

Global Careers’ın Twitter hesabını takip eden kullanıcıların 2017 yılıyla birlikte 

azalan eğilimde yeni hesap açan kullanıcılar olduklarını söylenebilmektedir. 

 

3.4.3.3. Yıllık Bazda Takipçilerin Paylaşmış Oldukları Tweet Verisi 

DenizBank İK’nın Twitter hesabını takip eden kullanıcıların kendi Twitter 

hesaplarından paylaşmış oldukları tweet’lerin sayısına bakıldığında, toplam takipçi 

sayısının %20.9’u kendi Twitter hesaplarından 100 – 500 tweet, %17.3’ü 25 – 100 

tweet ve %15.4’ü ise 500 – 2000 tweet attığı görülmektedir. Bununla birlikte, 2435 
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takipçi ise kendi Twitter hesaplarından herhangi bir tweet atmayarak diğer 

kullanıcılarla etkileşime girmeyi tercih etmemektedir.  

 

Grafik 28: DenizBank İK’nın Takipçileri Tarafından Paylaşılan Tweet Verisi 

 

 

Bir başka deyişle, DenizBank İK’nın toplam takipçi sayısının %7.3’ü tweet 

atarak diğer kullanıcılarla etkileşim kurmayı tercih etmemekte olup, “Takipçi Sayısı 

Değişimi/Gelişimi” başlığı altında değinildiği gibi, bu hesaplardan bazılarının Twitter 

tarafından “Yumurta hesap” olarak değerlendirilmesi ihtimali sonucunda gelecekte 

takipçi kaybına neden olma ihtimali de bulunduğunu varsaymak mümkündür. 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabının takipçilerinin %21.9’unun 100 – 500, 

%18.3’ünün 25.- 100 ve %16.5’inin ise kendi Twitter hesaplarından 500 – 2000 tweet 

attığı görülmekte olup, toplam takipçi sayının %7.7’si ise kendi Twitter hesaplarından 

tweet atmayarak herhangi bir kullanıcıyla tweet atma yoluyla etkileşime girmeyi tercih 

etmediği de görülmektedir. Tıpkı DenizBank İK’da da olduğu gibi, BofA Global 

Careers’ın Twitter hesabınını takip eden ancak herhangi bir tweet atmayarak aktif 

olma girişiminde bulunmayan bu takipçilerin gelecekte Twitter’ın politikalarına bağlı 
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olarak silinmesi sonucunda BofA Global Careers’ın Twitter hesabının takipçi kaybına 

uğrama olasılığı bulunmaktadır. 

 

Grafik 29: BofA Global Careers’ın Takipçileri Tarafından Paylaşılan Tweet Verisi 

 

 

DenizBank İK ve BofA Global Careers bu açıdan karşılaştırıldığında, her iki 

Twitter hesabı takip eden kullanıcıların en çok 100 – 500 tweet atmış olan kullanıcı 

grubundan olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, her iki Twitter hesabı da 

takipçilerinin attıkları tweet sayısı veya tweet aralığı açısından benzerlik gösterdiğini 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte, oransal olarak her iki hesapta da bulunan 

potansiyel “yumurta hesaplar” kaynaklı, Twitter’ın politikalarına bağlı olarak tıpkı 

Temmuz 2018’de karar alınıp Ağustos 2018’de gerçekleştirilen silme işleminde 

olduğu gibi, takipçi kaybına uğrama ihtimali açısından da benzerlik bulunmaktadır. 
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Şekil 21: DenizBank İK Twitter Hesabını Takip Eden Potansiyel Yumurta Hesap Örneği 

 

 

 
*Kullanıcıyı deşifre etmeme adına kaynak veya link verilmemiştir. 
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3.4.3.4. Takipçi – Hesap Bazında Takipçilerin Takipçileri Verisi 

 

Bir Twitter hesabını takip eden kullanıcıların kendi takipçilerinin sayısı 

DenizBank İK’nın Twitter hesabını takip eden kullanıcıların kendi Twitter hesaplarını 

takip eden kullanıcı sayıları takip edilen Twitter hesabının kendi takipçileri üzerinden 

ulaşabileceği, mevcut takipçileriyle olan takip ilişkisinden dolayı kendi Twitter 

hesaplarını da takip etmeleri, bir başka deyişle, potansiyel takipçiler olmaları açısından 

önemlidir. Bu açıdan bakılarak takipçilerin takipçileri verileri incelendiğinde, 

DenizBank İK’yı takip eden kullanıcıların %29’unun toplam takipçi sayısı 25 – 100, 

%23.3’ünün toplam takipçi sayısı 100 – 500 ve %16’sının toplam takipçi sayısı ise 

10 – 25 arasındadır. Bununla birlikte, DenizBank İK’yı takip eden takipçilerin 

%3.2’sinin herhangi bir takipçisi bulunmamaktadır. Ayrıca, DenizBank İK’nın Twitter 

hesabını takip eden kullanıcıların takipçilerinin toplam sayısı 32.634’tür.  

 

Grafik 30: DenizBank İK’nın Takipçilerinin Toplam Takipçi Verisi 

 
 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabını takip eden kullanıcıların kendi Twitter 

hesaplarını takip eden kullanıcıların %30.8’inin toplam takipçi sayısı 25 – 100, 

%26.6’sının toplam takipçi sayısı 100 – 500 ve %12.7’sinin toplam takipçi sayısı ise 
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10 – 25 arasında değişkenlik göstermektedir. BofA Global Careers’ın Twitter hesabını 

takip eden kullanıcıların %3.8’inin ise herhangi bir takipçisi bulunmamaktadır.  

 

Grafik 31: BofA Global Careers’ın Takipçilerinin Toplam Takipçi Verisi 

 
 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarını potansiyel 

takipçiler açısından karşılaştıracak olduğumuzda, DenizBank İK’nın Twitter hessabını 

takip eden kullanıcıların takipçilerinin ağırlıklı olarak takipçi sayısı 10 – 500 arasında 

değişirken, BofA Global Careers’ı takipçilerinin takipçileri sayısı ağırlıklı olarak         

25 – 2000 arasında olduğu gözlemlemiştir.  

 

3.4.3.5. Takipçilerin Bio’larında Kendilerini İfade Etme Şekilleri 

DenizBank İK’yı Twitter üzerinden takip eden kullanıcılar kendilerini Twitter 

hesaplarının bio alanında en az 30 kere olmak üzere 24 farklı kelime ile ifade ettiği 

gözlemlenmiştir. Bu 24 kelime grubundan en çok “üniversite” kelimesi üzerinden 

kendilerini tanımlamaktadırlar. BofA Global Careers’ın takipçilerinin kendilerine 

“bio” alanında en az 30 kere olmak üzere 92 farklı kelime ile ifade etmektedir. 
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Takipçiler kendilerini en çok “işletme (business)”, “finans (finance)” ve “kariyer 

(career)” kelimeleriyle ifade ettiği görülmüştür. 

 

Şekil 22: DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Takipçilerinin Bio’larında Kullandıkları 
Kelimeler 

 
 

Her iki Twitter hesabı takipçilerinin kendilerini bio alanlarında ifade etme 

şekilleri açısından karşılaştırıldıklarında, takipçilerin kendini ifade etme açısından 

tamamen farklılık olduğunu söylemek mümkün değildir. Her iki Twitter hesabının 

takipçilerinin kendileri en çok sayıda kullandıkları kelime/kelimeler açısından ele 

alındığında herhangi bir benzerlik göstermezlerken, belirli sayının üzerinde 

kullandıkları kelimeler açısından, bir başka deyişle genel olarak, ekonomi, spor, 

müzik, insan, teknoloji, hayat, politika gibi kelimeler açısından benzerlik gösterdiğini 

söylemek mümkündür. 

 

3.4.4. Etkileşim 

“Etkileşim” başlığı altında her iki bankanın Twitter hesabının takipçileriyle olan 

etkileşimleri yıllık ve çeyreklik bazda kategorik içerikleriyle birlikte analiz edilmiştir. 

3.4.4.1. Yıllık Bazda En Çok Beğeni ve RT Alan Tweet’ler 

2018 ve 2019 yılında en yüksek sayıda beğeni alan tweet’lere bakıldığında, 2018 

yılında en çok beğeni alan tweet, 63 beğeni ile “İK Projeleri” (Yeteneği Elde Tutma) 
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kapsamında kategorilendirilen “Kaptanlar Toplantısı” ile ilgili atılan tweet’ten 

alınmıştır. En çok beğeni alan ikinci ve üçüncü tweet’ler ise “Özel Gün/Hafta” 

(“Dolaylı Yoldan Etkileşim”) kategorilerindendir.  

 

Şekil 23: DenizBank İK’nın 2018 Yılında En Çok Beğeni Alan Tweet’i 

 
Kaynak: DenizBank İK, https://twitter.com/DenizBankik/status/1060544136728756224 

 

2019 yılında en çok beğeni alan tweet, takipçilere soru sorulması ile elde edilmiş 

122 beğeni ile “Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”) kategorisinden 

gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 24: DenizBank İK’nın 2019 Yılında En Çok Beğeni Alan Tweet’i 

 
Kaynak: DenizBank İK, https://twitter.com/DenizBankik/status/1153581328794886144 

 

En çok beğeni alan ikinci tweet, 36 beğeni ile çalışanların çekmiş olduğu 

fotoğrafları konu alan sergiyi duyuran “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları 
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Pazarlaması”) kategorisinden atılan tweet’tir. En çok beğeni alan üçüncü tweet ise 

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü paylaşmak suretiyle takipçilerle tıpkı soru sorma, 

anket gibi tweet’lerle benzer yöntemi kullanarak etkileşim kurmayı amaçlayan ve 

bunun sonucunda da 32 beğeni alan “Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı Yoldan 

Etkileşim”) kategorisinden paylaşılmış olan tweet’tir. 

 

Tablo 13: DenizBank İK’nın Yıllık Bazda En Çok Beğeni Alan Tweet’leri 

 

 

2018 yılında BofA Global Careers’ın Twitter hesabından en çok beğeni alan 

tweet 32 beğeniyle “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) 

kategorisinden gerçekleşmiştir. 
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Şekil 25: BofA Global Careers’ın 2018 Yılında En Çok Beğeni Alan Tweet’i 

 
Kaynak: BofA Global Careers, https://twitter.com/BofA_Careers/status/1045025302571888640 

 

İkinci sırada 16 beğeniyle “Şirket Haberleri” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) 

kategorisinden atılan tweet’in geldiği görülmektedir. Üçüncü sırada ise 9 beğeniyle 

“Kariyer Etkinlikler/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) kapsamında paylaşılmış olan 

tweet yer almaktadır.  

BofA Global Careers’ın Twitter hesabından. 2019 yılında atılan tweet’ler 

arasında en çok beğeni sayısına “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) 

kategorisinden yapılan paylaşıma alınan 35 beğeniyle ulaşılmıştır. İkinci sırada 23 

beğeniyle “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) kategorisinden atılan 

tweet gelirken, üçüncü sırada ise 25 beğeniyle “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları 

Pazarlaması”) kategorisinden paylaşılan tweet gelmektedir. 
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Şekil 26: BofA Global Careers’ın 2019 Yılında En Çok Beğeni Alan Tweet’i 

 
Kaynak: BofA Global Careers, https://twitter.com/BofA_Careers/status/1110229013728018433 

 

Tablo 14: BofA Global Careers’ın Yıllık Bazda En Çok Beğeni Alan Tweet’leri 

 

 

En çok RT alınan tweet’lere bakıldığında, 2018 yılında DenizBank İK’nın 

Twitter hesabından paylaşılan “Özel Gün/Hafta” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”) tweet 

10 RT ilk sıradadır. Bu tweet’i 9 RT ile “İK Projeleri” (Yeteneği Elde Tutma) ve 7 RT 

ile de “Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”) kategorileri takip etmektedir.  

 

 

 



 

 

101 

  

Şekil 27: DenizBank İK’nın 2018 Yılında En Çok RT Alan Tweet’i 

 
Kaynak: DenizBank İK, https://twitter.com/DenizBankik/status/1034893513643712512 

 

2019 yılına gelindiğinde DenizBank İK’nın yapmış olduğu paylaşımlardan RT 

açısından alınan en yüksek etkileşim 11 RT ile “Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı Yoldan 

Etkileşim”) kategorisinden alındığı görülmektedir. İkinci ve üçüncü en yüksek 

etkileşim ise, 6 RT ile “İK Projeleri” (Yeteneği Elde Tutma) ve 5 RT ile de Şirket 

Haberleri” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) kategorilerindendir. 

 

Şekil 28: DenizBank İK’nın 2019 Yılında En Çok RT Alan Tweet’i 

 
Kaynak: DenizBank İK, https://twitter.com/DenizBankik/status/1104651509625688064 
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Tablo 15: DenizBank İK Twitter Hesabının Yıllık Bazda En Çok RT Alan Tweet’leri 

 
 

BofA Global Careers’ın 2018 yılında aldığı en yüksek RT etkileşimi 13 RT ile 

Şirket Haberleri” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) kategorisindendir. Bu kategoriyi 

ikinci ve üçüncü olarak 12’şer RT ile Başarı (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) ve 

“Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) kategorileri takip etmektedir. 

 

Şekil 29: BofA Global Careers’ın 2018 Yılında En Çok Beğeni Alan Tweet’i 

 

 

2019 yılında atılan tweet’ler en çok sayıda alınan RT etkileşimi açısından 

incelendiğinde, ilk sırada 18’er RT ile “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları 
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Pazarlaması”) ve Kariyer Etkinlikler/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) yer almaktadır. 

Bu kategorileri ise, üçüncü olarak, 12 RT ile “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları 

Pazarlaması”) kategorisi takip etmektedir. 

 

Şekil 30: BofA Global Careers’ın 2019 Yılında En Çok Beğeni Alan Tweet 

 
Kaynak: BofA Global Careers, https://twitter.com/BofA_Careers/status/1176889375105396740 

 

2018 yılında DenizBank İK’nın en çok beğeni alan tweet’leri “İK Projeleri” 

(Yeteneği Elde Tutma) ve “Özel Gün/Hafta” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”) 

kategorilerinden gerçekleşirken, BofA Global Careers’ın en yüksek beğeni alan 

tweet’leri ise “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”), Şirket Haberleri” 

(“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) ve Kariyer Etkinlikler/Projeleri” (“Yetenek 

Çekimi”) kategorilerindendir. 2018 yılında en yüksek beğeni alınan tweet’ler 

açısından karşılaştırıldığında her iki Twitter hesabı arasından herhangi bir benzerlik 

bulunmadığı gözlemlenmektedir. 

Aynı yıl paylaşılan tweet’lerin almış oldukları RT etkileşimi açısından 

değerlendirildiğinde, DenizBank İK’nın en çok sayıda almış olduğu RT’lerin 

kategorileri “Özel Gün/Hafta” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”), “İK Projeleri” (Yeteneği 

Elde Tutma) ve “Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”) şeklinde 

gerçekleşirken, BofA Global Careers tarafında ise Şirket Haberleri” (“İnsan 

Kaynakları Pazarlaması”),  Başarı (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) ve “Çalışan 
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Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) kategorilerindendir. Bir başka deyişle, 

her iki hesap arasında 2018 yılında en çok sayıda alınan RT’lerin kategorileri açısından 

herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır.  

 

Tablo 16: BofA Global Careers’ın Yıllık Bazda En Çok RT Alan Tweet’leri 

 

 

2019 yılında ise DenizBank İK’nın Twitter hesabından paylaşılan tweet’lerden 

alınan en çok beğeni “Çevrimiçi Etkinlik” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”), “Çalışan 

Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) kategorilerndendir. BofA Global 

Careers tarafında ise, “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) ve 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) kategorileri en yüksek sayıda 

beğeni alınan kategorilerdir. Bu açıdan bakılarak karşılaştırma yapıldığında, 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları 

Pazarlaması”) kategorisi bakımından benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. 

2019 yılında paylaşılan tweet’ler en çok sayıda alınan RT’ler olarak ele 

alındığında, DenizBank İK’nın tarafında en çok RT alınan kategoriler Çevrimiçi 

Etkinlik” (“Dolaylı Yoldan Etkileşim”), “İK Projeleri” (Yeteneği Elde Tutma) ve 

Şirket Haberleri” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) şeklindedir. BofA Global 

Careers’in Twitter hesabından paylaşılan tweet’lerin en yüksek sayıda almış olduğu 

RT’lerin kategorileri ise “Çalışan Kullanımı” (“İnsan Kaynakları Pazarlaması”) ve 

Kariyer Etkinlikler/Projeleri” (“Yetenek Çekimi”) kategorileridir. Her iki twitter 
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hesabı en çok RT alınan tweet’ler açısından karşılaştırıldığında, her iki Twitter hesabı 

arasında, bir önceki yılda da olduğu gibi, kategorik olarak herhangi bir benzerlik 

bulunmamaktayken, benzerlik olarak değerlendirilebilecek tek nokta, “İnsan 

Kaynakları Pazarlaması” işveren markalaşması uygulaması açısından olduğunu 

söylemek mümkündür. 

3.4.4.2. Yıllık Bazda Tweet’lerden Alınan Beğeni, RT ve Yorum Verileri 

DenizBank İK’nın Twitter hesabından, daha önce de belirtildiği gibi,2018 

yılında 228 tweet atılırken, 2019 yılında ise 214 tweet atılmıştır. 2018 yılında atılan 

tweet’ler 2079 beğeni, 233 RT ve 307 yorum olarak etkileşim aldığı 

gözlemlenmektedir. 2019 yılında ise, atılan 214 tweet’e 2488 beğeni, 252 RT ve 107 

yorum olarak etkileşim alınmıştır. Ayrıca, 2018 yılında toplam etkileşim 2619 olurken, 

2019 yılında ise toplam etkileşim sayısı 2847 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 

DenizBank İK’nın almış olduğu toplam etkileşim sayısı, DenizBank İK’nın toplam 

takipçi sayısı daha düşük olmasına rağmen BofA Global Careers’ın almış olduğu 

toplam etkileşim sayısından fazladır.  

 

Grafik 32: Yıllık Bazda Etkileşim Verisi, DenizBank İK, 2018 - 2019 

 

2018 yılında BofA Global Careers’ın Twitter hesabından 238 tweet atılmıştır. 

Atılan bu tweet’lere alınan etkileşime bakıldığında, 1642 beğeni, 601 RT ve 52 yorum 
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olarak etkileşim aldığı görülmektedir. 2019 yılında ise atılan tweet sayısı 139 olurken, 

bu tweet’ler 1057 beğeni, 388 RT ve 61 yorum şeklinde etkileşim gerçekleşmiştir. 

Bununla birlikte, 2018 yılındaki toplam etkileşim sayısı 2729 olarak gerçekleşirken, 

2019 yılındaki toplam etkileşim sayısı ise 1507’dir. 

 

Grafik 33: Yıllık Bazda Etkileşim Verisi, BofA Global Careers, 2018 - 2019 

 

 

2019 yılında DenizBank İK’nın Twitter hesabından atılan tweet sayısında bir 

önceki yılı kıyasla %0,46’lık düşüş olmasına rağmen, alınan toplam etkileşim %8 

artmıştır. BofA Global Careers tarafında ise alınan toplam etkileşim sayısında %81’lik 

düşüş gerçekleşmiştir. Ancak 2019 yılında atılan tweet sayısının 2018’e göre %71,2 

oranında düşüş göstermesi sonucunda etkileşim sayısındaki düşüşün de yaklaşık 

olarak aynı oranda seyrettiğini söylemek mümkündür. Bir başka deyişle, 2019 yılında 

DenizBank İK’nın toplam etkileşim sayısının arttırdığı görülürken, BofA Global 

Careers tarafında ise düşüş gerçekleşmiştir. 

Alınan toplam etkileşimlere beğeni, RT ve yorum etkileşim türleri üzerinden 

bakıldığında, DenizBank İK’nın beğeni sayısı bir önceki yıla göre %16.4 artarken, 

yorum sayısı %53.5 azalmıştır. RT sayısında ise %7.5’luk bir artış olduğu 

görülmüştür. BofA Global Careers’ın Twitter hesabında alınan etkileşimler beğeni 

türünde 2019 yılında %55.3, RT etkileşiminde de %54.8 azalırken, yorum üzerinden 
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alınan etkileşimin ise %14.7 arttığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, DenizBank 

İK’nın 2019’a göre toplam etkileşimini arttırdığı ancak BofA Global Careers tarafında 

ise düşüş olduğu görülmektedir. Her iki Twitter hesabına etkileşim türlerindeki 

değişimler açısından bakıldığında, DenizBank İK’nın bir önceki yıla göre beğeni ve 

RT’den gelen etkileşim sayıları artarken, yorum üzerinden alınan etkileşimde ise 

azalma görülmektedir. BofA Global Careers’ın ise, DenizBank İK’dan tam aksi yönde 

olarak, yorum ile alınan etkileşimde artış görülmekteyken, beğeni ve RT ile alınan 

etkileşimlerde düşüş gerçekleşmektedir. 

 

3.4.4.3. Paylaşılan Tweet’lerden Alınan Beğeni, RT ve Yorum 

Etkileşimlerinin Yıllık Bazda Kategorileri 

DenizBank İK’nın 2018 yılında kategorik olarak almış olduğu en yüksek 

etkileşimin %39.7’si “Çevrimiçi Etkinlik” ve %18’i “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

kategorisinden gerçekleştiği görülmektedir.  

 

Grafik 34: Yıllık Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2018 

 

En yüksek etkileşim alınan “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinin kendi içindeki etkileşim 

türlerinin oransal dağılımına bakıldığında, alınan etkileşimin %64.9’unun beğeni, 
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%27.9’unun yorum ve %7.2’sini RT üzerinden alınmıştır. İkinci sırada yer alan 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinde de etkileşimin %88.3’ü beğeni, %9.8’si 

RT ve %1.9’u yorum olarak gerçekleşmiştir. En az etkileşim alınan kategoriler ise 

%0.25 ile “Sosyal Sorumluluk” ve %0.76 ile “Başarı” kategorisidir. 

2019 yılında DenizBank İK’nın Twitter hesabında paylaşılan tweet’lere 

kategorik olarak incelendiğinde, elde edilen etkileşimin %30.3’ü “Çevrimiçi Etkinlik” 

ve %21.1’i “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerindendir. En yüksek etkileşim 

alan “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi, %81.9 oranında beğeni, %9.6’sı yorum ve %8.5’i 

de RT üzerinden etkileşim alırken, ikinci sırada yer alan “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri”nin aldığı etkileşimin %91.1’i beğeni, %7.4’ü RT ve %1.3’ü 

yorum olarak gerçekleşmiştir. En az etkileşim alınan kategoriler ise %1.75 ile “Sosyal 

Sorumluluk” ve %2.38 ile de “Başarı” kategorileridir. 

 

Grafik 35: Yıllık Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2019 

 

BofA Global Careers’ın 2018 yılında elde ettiği etkileşimlerin kategorilerine 

bakıldığında, en yüksek etkileşim %26 ile “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri 

kategorisinden gerçekleşirken, alınan etkileşimin %67.1’i beğeni, %31.1’i RT ve 1.8’i 
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yorum üzerinden alınmıştır. İkinci sırada %16.5 ile “Çalışan Kullanımı” kategorisi yer 

almaktadır. Alınan etkileşimin %74.8’ü beğeni, %22.1’si RT ve %3.1’u da yorum ile 

gerçekleşmiştir. En az etkileşim alan kategoriler ise %0.47 ile “İK Projeleri” ve %1.17 

ile de “Özel/Gün Hafta” kategorileridir. 

 

Grafik 36: Yıllık Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, Bofa Global Careers, 2018 

 
 

2019 yılında BofA Global Careers’ın Twitter hesabının paylaşmış olduğu 

tweet’lere kategorik olarak en yüksek etkileşimi %38.5 ile “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisi üzerinden gerçekleşmiştir. Bu kategoride alınan 

etkileşimin %66.8’i beğeni, %30’u RT ve %3.2’si yorum ile elde edilmiştir. “Çalışan 

Kullanımı” kategorisi %25.8 ile ikinci en yüksek etkileşim alan kategori olurken, bu 

etkileşimin %70.4’ü beğeni, 24.7’ü RT ve 4.9’u da yorum ile alındığı görülmektedir. 

Ayrıca, %0.79’u “Çevrimiçi Etkinlik” ve 1.19’u da “İK Projeleri” kategorilerinden 

alınan etkileşim en az sayıda etkileşimin alındığı kategorilerdir. 
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Grafik 37: Yıllık Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, Bofa Global Careers, 2019 

 
 

Yıllık bazda alınan etkileşimler karşılaştırılmadan önce, yıllık bazda her iki 

Twitter hesabından en çok ve en az paylaşılan tweet’lerin kategorilerine tekrar 

değinmek daha sağlıklı bir değerlendirme yapmaya imkan sağlayacaktır: DenizBank 

İK’nın 2018 ve 2019 yıllarında en yüksek etkileşimi aldığı kategoriler “Çevrimiçi 

Etkinlik” ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden gerçekleşmiştir. 2019 

yılında bir önceki yıla göre ikinci sırada yer alan “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

kategorisinin aldığı etkileşim %3.1 artarken, ilk sırada yer alan “Çevrimiçi Etkinlik” 

kategorisinde ise %9.4’lük bir düşüş meydana gelmiştir. En yüksek oranda DenizBank 

İK tarafından paylaşılan tweet’lerin kategorileri ile de karşılaştırıldığında, her iki yılda 

da “Çevrimiçi Etkinlik” ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden en yüksek 

oranda tweet paylaşıldığı görüldüğünden, en yüksek oranda etkileşim alınan 

kategorilerin en yüksek oranda tweet paylaşılan kategorilerden elde edildiği 

görülmektedir. BofA Global Careers tarafında ise, 2018 ve 2019 yıllarında “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” ve Çalışan Kullanımı” kategorileri en yüksek etkileşimi aldığı 

görülmektedir. 2019 yılında “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” bir önceki yıla göre 

%12,5, “Çalışan Kullanımı” kategorisi ise %9.3 oranında alınan etkileşime artış olarak 
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yansıdığı görülmektedir. BofA Global Careers’ın en yüksek sayıda tweet atmış olduğu 

kategoriler her iki yılda da “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve Çalışan Kullanımı” 

kategorileridir. Dolayısıyla, tıpkı DenizBank’ta olduğu gibi, en yüksek sayıda 

paylaşım yapılan tweet kategorilerinden en yüksek oranda etkileşim alındığı 

görülmektedir. 

 

Tablo 17: Yıllık Bazda En Çok ve En Az Tweet Paylaşılan Kategoriler 

Hesap Yıl En Çok Tweet Paylaşılan 

Kategoriler 

En Az Tweet Paylaşılan 

Kategoriler 

DenizBank İK 2018 • “Çevrimiçi Etkinlikler” 

• “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” 

• “Başarı” 

• “İK Projeleri” 

BofA Global 

Careers 

2018 • “Kariyer 
Etkinlikleri/Projeleri”  
• “Çalışan Kullanımı 

• Özel Gün/Hafta” 

• “İK Projeleri” 

DenizBank İK 2019 • Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” 

• Çevrimiçi Etkinlikler” 

• “Şirket Haberleri” 

• “Başarı” 

BofA Global 

Careers 

2019 • “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” 

• “Çalışan Kullanımı” 

• “Çevrimiçi Etkinlik” 

• “İK Projeleri” 

 

DenizBank İK’nın 2018 ve 2019 yıllarında en düşük etkileşimi aldığı kategoriler 

“Başarı ve Sosyal Sorumluluk” kategorilerinden olduğu gözlemlenirken, her iki 

kategorinin almış olduğu etkileşimin bir sonraki yıl 2018 yılına göre daha yüksek 

oranda etkileşim aldığı da gözlemlenmiştir. DenizBank İK 2018 yılında en az sayıda 

tweet’i “Başarı ve “İK Projeleri, 2019 yılında ise ”Şirket Haberleri” ve “Başarı” 

kategorilerinden paylaşmıştır. Bu açıdan bakıldığında, “Başarı” kategorisi hem en az 

sayıda tweet atılması hem de en az etkileşimi alması açısından yıllık bazda benzerlik 

göstermektedir. 2018 yılında “İK Projeleri”, 2019 yılında da “Şirket Haberleri” 

kategorileri en az tweet atılan kategorilerden olmalarına rağmen en az etkileşim alınan 

kategoriler arasında girmediği de görülmektedir. Bununla birlikte, her iki yılda da 
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“Sosyal Sorumluluk” kategorisi en az tweet atılan kategorilerden olmamasına rağmen 

etkileşim açısından DenizBank İK’nın takipçilerinin en az etkileşim kurmayı tercih 

ettiği kategori olduğunu söylemek mümkündür.  

BofA Global Careers’ın en az etkileşim aldığı kategoriler 2018 yılında “İK 

Projeleri” ve “Özel/Gün Hafta” kategorileri, 2019 yılında da “Çevrimiçi Etkinlik” ve 

“İK Projeleri” kategorileri en düşük oranda etkileşim alan kategorilerdir. Bu noktada, 

her iki yılda da “İK Projeleri” en az etkileşim alan kategoridir. BofA Global Careers’ın 

2018 yılında en az paylaşmış olduğu tweet’lerin kategorileri “Özel Gün/Hafta” ve “İK 

Projeleri, 2019 yılında ise “İK Projeleri” ve “Çevrimiçi Etkinlik” kategorileridir. Bu 

açıdan bakıldığında, 2018 yılında en az tweet atılan kategorilere en az etkileşim 

alındığı görülmektedir. 2019 yılında ise, “İK Projeleri” kategorisi en az tweet atılan ve 

en az etkileşimi alan kategori olma bakımından benzerlik göstermektedir. Bununla 

birlikte, 2019 yılında “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi en az tweet atılan kategorilerden 

biri olmamasına rağmen en az etkileşim alan kategorilerden olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, “İK Projeleri” kategorisinin her iki yılda da hem en az paylaşılan hem de en 

az etkileşim alan kategori olma açısından da benzerlik göstermektedir. 

Her iki Twitter hesabının en yüksek oranda almış olduğu etkileşimlerin 

kategorilerine bakıldığında, DenizBank İK ve BofA Global Careers “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisi açısından benzerlik göstermektedir. En düşük oranda 

etkileşim alan kategoriler açısından DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter 

hesapları karşılaştırıldığında, her iki Twitter hesabı arasında herhangi bir benzerlik 

bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, DenizBank İK’nın en yüksek oranda 

etkileşim aldığı kategorilerden olan “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi BofA Global 

Careers’ın en düşük etkileşim aldığı kategorilerden birisidir.  

3.4.4.4. Paylaşılan Tweet’lerden Alınan Beğeni ve RT Sayısının Çeyreksel 

Bazda Kategorileri 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarından atılan 

tweet’lere yıllık bazda alınan etkileşim her iki Twitter hesabının yıllık bazdaki 

stratejini ortaya koyma açısından önemli bir noktayken, çeyreksel bazda alınan 
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etkileşimler de insan kaynakları ve işveren markası gibi dönemsel faaliyetlerin olduğu 

fonksiyon ve departmanların yıl içerisinde neye odaklandıklarını ve nasıl karşılık 

aldıklarını anlama açısından en az yıllık bazda elde edilen veriler kadar önemlidir. 

DenizBank İK’nın 2018 yılının ilk çeyreğinde almış olduğu etkileşimlere 

bakıldığında, en yüksek etkileşim %29.8 ile “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden 

gerçekleşirken, %21.4’lük oranıyla “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisi en 

yüksek etkileşim alma bakımından ikinci sıradadır.  

 

Grafik 38: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2018,  
1. Çeyrek 

 
 

En az etkileşim alan kategorilerin ise %0.93 ile “Staj Programları” ve %1.9 ile de 

“Sosyal Sorumluluk” kategorileri olduğu görülmektedir. Ayrıca, “Başarı” kategorisi 

DenizBank İK’nın takipçilerinden herhangi bir etkileşim almadığı da 

gözlemlenmektedir. 
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Aynı çeyrek için BofA Global Careers incelendiğinde, “Çalışan Kullanımı” 

kategorisinin %33.2’lik oranıyla ilk sırada olduğu görülürken, “Çevirmiçi Etkinlik” 

kategorisi %29.9 ile ikinci sıradadır.  

 

Grafik 39: Çeyreksel Bazda Elde Edilen stkileşimin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2018, 1. 
Çeyrek 

 

 

En az etkileşim alan kategoriler ise, %0.29’luk oranla “Staj Programları” ve 

%1.31 oranıyla da “İK Projeleri” kategorileridir. Bununla birlikte, “Şirket Haberleri”, 

“Sosyal Sorumluluk”, “Özel Gün/Hafta” kategorilerinden herhangi bir etkileşim 

alınamamıştır. 

2018 yılının ikinci çeyreğinde Denizbank İK’nın almış olduğu en yüksek 

etkileşimin %29’u “Çalışan Kullanımı”, %24.7’si “Çevrimiçi Etkinlik” 

kategorilerinden gerçekleşmişti. En düşük oranlardaki etkileşim %0.99 ile “İK 

Projeleri” ve %2.9 ile de “Başarı” kategorisinden olurken, “Sosyal Sorumluluk” 

kategorisinin ise herhangi bir etkileşim almadığı görülmektedir. 
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Grafik 40: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2018, 
2. Çeyrek 

 

 

BofA Global Careers tarafında ise, 2018 yılının en yüksek oranda etkileşim alan 

kategorilerin %26’sı “Çalışan Kullanımı”, %25.8’i “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve 

%25.3’ü “Sosyal Sorumluluk” kategorilerinden olduğu görülmektedir. En az etkileşim 

alan kategoriler %0.61 ile “İK Projeleri” ve %0.92 ile de “Şirket Haberleri” 

kategorileri olurken, “Özel Gün/Hafta” kategorisi ise herhangi bir etkileşim 

almamıştır. 
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Grafik 41: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2018, 
2. Çeyrek 

 

 

DenizBank İK’nın Twitter hesabı 2018 yılının üçüncü çeyreğinde en yüksek 

etkileşimi %41’lik oranla “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi alırken, en yüksek ikinci 

etkileşimi alan kategori %14.8 ile “İş İlanları” kategorisidir. %3.4’lük oranıyla 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri”, %6.43’lük oranıyla “İK Projeleri” ve %6.93 ile 

“Çalışan Kullanımı” kategorileri en düşük oranda etkileşim alınan kategorilerdir. 

Bununla birlikte, “Başarı” ve “Sosyal Sorumluluk” kategorilerinden herhangi bir 

etkileşim alınmamıştır. 
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Grafik 42: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2018, 
3.Çeyrek 

 

 

2018 yılının üçüncü çeyreğinde BofA Global Careers’ın en yüksek oranda 

etkileşim aldığı kategoriler %30.2 ile “Staj Programları” ve %29.1 ile de “Başarı” 

kategorileridir. %2.5’luk oranla “Sosyal Sorumluluk” ve %3.5’lik oranla da “Çalışan 

Kullanımı” kategorileri ise en az etkileşim alan kategoriler olurken, “Şirket Haberleri”, 

“Çevrimiçi Etkinlik”, “İK Projeleri” ve “İş İlanları” kategorilerinden ise herhangi bir 

etkileşim alınmadığı belirlenmiştir.  
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Grafik 43: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2018, 
3. Çeyrek 

 

 

2018 yılının son çeyreğinde DenizBank İK’nın %34.9 ile “Çevrimiçi Etkinlik” 

ve %25.9 ile de “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden en yüksek oranda 

etkileşim aldığı görülmektedir. En az etkileşim alınan kategorilere bakıldığında, 

%0.14’lük oranla “Staj Programları”nın en düşük olarak etkileşim alan kategori 

olduğu görülürken, bu kategoriyi %0.42 ile “Başarı” ve %1.43’lük oranıyla “İş 

İlanları” kategorileri takip etmektedir. “Sosyal Sorumluluk” kategorisinden ise 

herhangi bir etkileşim gerçekleşmemiştir.  
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Grafik 44: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2018,  
4. Çeyrek 

 

 

BofA Global Careers 2018 yılının son çeyreğinde en yüksek etkileşimi %74.4 

ile “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden alırken, en düşük etkileşimi alan 

kategoriler ise, %1.36 oranıyla “Başarı” ve %3.74’lük oranla “Çalışan Kullanımı” 

kategorileridir. Ayrıca, “Özel Gün/Hafta”, “Çevrimiçi Etkinlik”, “İK Projeleri”, “Staj 

Programları” ve “İş İlanları” kategorilerinden herhangi bir etkileşim 

gerçekleşmemiştir. 
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Grafik 45: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2018, 

4. Çeyrek 

 

 

2019 yılının ilk çeyreği ele alındığında, DenizBank İK’nın Twitter hesabının 

kategorik olarak en yüksek etkileşimi %42.1’lik oranla “Çevrimiçi Etkinlik” 

kategorisinden alırken, ikinci sırada ise %27.3 ile “Çalışan Kullanımı” kategorisi 

gelmektedir. %.3.3 ile “İK Projeleri” en düşük etkileşim alan kategori olurken, 

%4.4’lük oranıyla “Staj Programları” bu kategorinin ardından ikinci en düşük 

etkileşime sahip kategoridir. Ayrıca, “Başarı” ve “Şirket Haberleri” kategorilerinden 

herhangi bir etkileşim alınamadığı da görülmektedir. 
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Grafik 46: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2019,  

1. Çeyrek 

 

 

BofA Global Careers tarafında 2019 yılının ilk çeyreğinde en yüksek etkileşimi 

alan kategori %36.8’lik oranıyla “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisidir. İkinci 

sırada yer alan “Çalışan Kullanımı” kategorisinin etkileşim oranı ise %34’tür olarak 

gerçekleşmiştir. En düşük etkileşim alınan kategorilere bakıldığında, ilk sırada 

%0.74’lük oranıyla “Özel Gün/Hafta” kategorisinin olduğu görülmekteyken, ikinci 

sırada da %6.21 ile “Sosyal Sorumluluk” kategorisi bulunmaktadır. “Şirket Haberleri”, 

“Çevrimiçi Etkinlik”, “İK Projeleri”, “Staj Programları” ve “İş İlanları” kategorilerinin 

ise herhangi bir etkileşim almadığı gözlemlenmiştir. 
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Grafik 47: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2019, 

1. Çeyrek 

 

 

DenizBank İK 2019 yılının ikinci çeyreğinde en yüksek etkileşimi %23.8 ile 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” kategorileri almıştır. 

%22.9’luk oranıyla “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi ise bu iki kategoriyi takip 

etmektedir. En az etkileşim alan kategoriler incelendiğinde, %1.9’luk oranıyla “Sosyal 

Sorumluluk” kategorisi en az etkileşim alan kategori olurken, ikinci sırada da %2.3 ile 

“Staj Programları” kategorisi yer almaktadır. Ayrıca, “Şirket Haberleri” kategorisinin 

de herhangi bir etkileşim almadığı görülmektedir. 
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Grafik 48: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2019,  
2. Çeyrek 

 

 

 

2019 yılının ikinci çeyreğinde BofA Global Careers’ın Twitter hesabının 

kategorik olarak elde etmiş olduğu en yüksek etkileşim %31.8’lik oranla “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” kategorilerinden gerçekleşmiştir. %12.3 

ile “Staj Programları” kategorisi bu iki kategorinin ardından gelmektedir. %2.3’lük 

oranla “Başarı” ve %4.6’lık oranıyla da “İK Projeleri” kategorileri en az etkileşim alan 

kategoriler olurken, “Özel Gün/Hafta”, “Çevrimiçi Etkinlik” ve “İş İlanları” 

kategorilerinin ise herhangi bir etkileşim almadığı tespit edilmiştir. 
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Grafik 49: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2019, 
2. Çeyrek 

 

 

Bir sonraki çeyrekte DenizBank İK’nın almış olduğu en yüksek etkileşim %46.2 

ile “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden gerçekleşirken, en yüksek etkileşim alan diğer 

kategoriler %15.5 ile “Çalışan Kullanımı” ve %14.7 ile “İK Projeleri”dir. En düşük 

etkileşimin alındığı kategorilere bakıldığında, %1.2’lik oranla “Sosyal Sorumluluk” 

ve %3.83’lük oranla “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorileri en düşük oranda 

etkileşim alan kategorilerdir. “Başarı” ve “Staj Programları” kategorileri üzerinden ise 

herhangi bir etkileşim alınmamıştır. 
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Grafik 50: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2019, 
3. Çeyrek 

 

 

BofA Global Careers 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en yüksek etkileşimi 

%52.4 ile “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden elde edilmiştir. Bu kategoriyi 

%28.3 oranıyla “Staj Programları” kategorisi izlemektedir. En düşük etkileşime alan 

kategoriler ise, %1.2 ve 1.8’lik oranlarıyla “Özel Gün/Haftalar” ile “İş İlanları” 

kategorileridir. Bununla birlikte, “Sosyal Sorumluluk”, “Çevrimiçi Etkinlik” ve “İK 

Projeleri” kategorilerinden herhangi bir etkileşimin alınamadığı da görülmektedir. 
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Grafik 51: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2019, 
3. Çeyrek 

 

 

Son çeyreğe gelindiğinde, DenizBank İK’nın en yüksek etkileşimi %34.4 ile 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri kategorisinden aldığı görülmektedir. %15.5 ile 

“Çevrimiçi Etkinlik” ve %14.2 ile de “Özel Gün/Hafta” kategorileri en yüksek 

etkileşim alan diğer kategorilerdir. En düşük etkileşim alan kategori %0.26 ile “İş 

İlanları” kategorisi olurken, bu kategoriyi %4.42 ile “Staj Programları”, %5.5’lik 

oranla da “Çalışan Kullanımı” ve “Başarı” kategorileri izlemektedir. “Sosyal 

Sorumluluk” kategorisinden ise herhangi bir etkileşim alınamamıştır. 
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Grafik 52: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2019,  
4. Çeyrek 

 

 

2019 yılının son çeyreğinde BofA Global Careers’ın Twitter hesabının kategorik 

olarak elde ettiği etkileşim incelendiğinde, en yüksek etkileşimin %37.5’lik oranla 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden elde edildiği görülürken, %22.4 ile 

“Çalışan Kullanımı” kategorisi de en yüksek etkileşim alan ikinci kategoridir. %3.3 ile 

“Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi en düşük etkileşimi alan kategori olurken, bu 

kategoriyi %5.1’lik oranla “İş İlanları ve %4.8’lik oranıyla “Şirket Haberleri” 

kategorileri takip etmektedir. “İK Projeleri” ile “Staj Programları” kategorilerinden ise 

herhangi bir etkileşim gerçekleşmemiştir. 
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Grafik 53: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Etkileşimin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2019, 
4. Çeyrek 

 

 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın çeyreksel etkileşim verilerini yıllık 

bazdaki etkileşimleri ışığında değerlendirmek daha anlamlı olacağı ön görülmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, DenizBank İK’nın Twitter hesabının 2018 ve 2019 yıllarında 

en yüksek etkileşimi “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) ve “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek Çekimi) kategorilerinden aldığı görülürken, BofA 

Global Careers ise, 2018 ve 2019 yıllarında “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek 

Çekimi) ve Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorileri üzerinden 

en yüksek etkileşimi elde etmiştir. En düşük etkileşim alan kategorilere bakıldığında, 

DenizBank İK’nın her iki yılda da “Başarı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) ve “Sosyal 

Sorumluluk” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorileri üzerinden en düşük 

etkileşimi alırken, BofA Global Careers’ın 2018 yılında “İK Projeleri” ve “Özel/Gün 

Hafta” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) kategorileri, 2019 yılında da “Çevrimiçi Etkinlik” 

(Dolaylı Yoldan Etkileşim) ve “İK Projeleri” (Yeteneği Elde Tutma) kategorileri en 

düşük oranda etkileşim alan kategorilerdir. Özellikle, DenizBank İK’da olduğu gibi, 

BofA Global Careers tarafında “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) 

kategorisin her iki yılda da en yüksek etkileşimi alan kategorilerden biri olmayıp her 
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iki yılda da en düşük en düşük etkileşimi alan kategorilerden biri olması dikkat 

çekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, DenizBank İK’ın takipçilerinin aksine BofA 

Global Careers’ın takipçilerinin öneri, anket, soru sorma, yarışma gibi “Çevrimiçi 

Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) kapsamında değerlendirilen içeriklere ilgi 

göstermediği şeklinde yorumlamak da mümkündür. 

 

Şekil 31: BofA Global Careers’ın ve DenizBank İK’nın “Dolaylı Yoldan Etkileşim” Stratejisinde 
Kullandığı Örnek Tweet’ler 

 
Kaynak: BofA Global Careers, https://twitter.com/BofA_Careers/status/1035255766528262144 

 

 
Kaynak: DenizBank İK, https://twitter.com/DenizBankik/status/1153581328794886144 

 

2018 yılının ilk çeyreğine bakıldığında, DenizBank İK’nın ile “Çevrimiçi 

Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek 

Çekimi) kategorilerinden, BofA Global Careers’ın ise “Çalışan Kullanımı” (İnsan 

Kaynakları Pazarlaması) ve “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) 

kategorilerinden en yüksek etkileşimi almıştır. Her iki Twitter hesabının en yüksek 

etkileşimi alma açısından “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) 
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kategorisinde benzerlik göstermektedir. En az etkileşim alınan kategoriler açısından 

karşılaştırıldıklarında, DenizBank İK’nın “Staj Programları” (Yetenek Çekimi) ve 

“Sosyal Sorumluluk” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorilerinden, BofA Global 

Careers’ın ise “Staj Programları” (Yetenek Çekimi) ve “İK Projeleri” (Yeteneği Elde 

Tutma) kategorilerinden en düşük etkileşimi aldıkları tespit edilmiştir. Bu noktada, 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın en düşük etkileşimi aldığı kategori olarak 

“Staj Programları” (Yetenek Çekimi) kategorisi bakımından benzerlik göstermektedir. 

2018 yılının ikinci çeyreğinde DenizBank İK’nın “Çalışan Kullanımı” (İnsan 

Kaynakları Pazarlaması) ile “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) 

kategorilerinden en yüksek etkileşimi almıştır. “Çalışan Kullanımı”, “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek Çekimi) ve “Sosyal Sorumluluk” (İnsan Kaynakları 

Pazarlaması) kategorileri de BofA Global Careers’ın en yüksek etkileşimi aldığı 

kategorilerdir. En yüksek etkileşimi alma açısından her iki Twitter hesabı 

değerlendirildiğinde, her iki Twitter hesabı “Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları 

Pazarlaması) kategorisi açısından benzerlik göstermektedir. En az etkileşim alınan 

kategorilere bakılacak olunursa, DenizBank İK’nın “İK Projeleri” (Yeteneği Elde 

Tutma) ve “Başarı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması), BofA Global Careers’ın ise “İK 

Projeleri” (Yeteneği Elde Tutma) ve “Şirket Haberleri” (İnsan Kaynakları 

Pazarlaması) kategorilerinden en düşük etkileşimi aldıkları belirlenmiştir. Her iki 

Twitter hesabının en düşük etkileşimi elde etmede “İK Projeleri” (Yeteneği Elde 

Tutma) kategorisi açısından benzerlik olduğu görülmektedir. 

Bir sonraki çeyrek incelendiğinde, DenizBank İK “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı 

Yoldan Etkileşim) ve “İş İlanları” (Yetenek Çekimi) kategorileri üzerinden en yüksek 

etkileşime ulaşırken, BofA Global Careers ise “Staj Programları” (Yetenek Çekimi) 

ve “Başarı” kategorilerinden en yüksek etkileşimi elde etmiştir. Her iki Twitter hesabı 

karşılaştırıldığında 2018 yılının üçüncü çeyreğinde en yüksek etkileşimi alan 

kategoriler açısından herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır. En düşük etkileşim 

alınan kategoriler olarak incelendiklerinde, DenizBank İK en düşük etkileşimi 

“Başarı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) ve “Sosyal Sorumluluk” (İnsan Kaynakları 

Pazarlaması) kategorilerinden alırken, BofA Global Careers ise “Sosyal Sorumluluk” 
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(İnsan Kaynakları Pazarlaması) ve “Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları 

Pazarlaması) kategorilerinden en düşük etkileşim gerçekleşmiştir. DenizBank İK ve 

BofA Global Careers’ın “Sosyal Sorumluluk” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) 

kategorisinde en düşük etkileşimi alma bakımında benzerlik göstermektedir. Bununla 

birlikte, DenizBank İK’nın en düşük etkileşim aldığı bir diğer kategori olan “Başarı” 

(İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorisinin BofA Global Careers’ın en yüksek 

etkileşimi aldığı kategorilerden biri olduğu da görülmektedir. 

2018 yılının son çeyreğine gelindiğinde, DenizBank İK’nın Twitter hesabının 

“Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) ile “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

(Yetenek Çekimi) kategorilerinden, BofA Global Careers’ın ise “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek Çekimi) kategorisinden en yüksek etkileşimi alırken, 

her iki hesabın en yüksek etkileşimi elde etme açısından “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek Çekimi) kategorisinde benzerlik göstermektedir. En 

az etkileşim alınan kategorilere bakıldığında, DenizBank İK’nın “Başarı” (İnsan 

Kaynakları Pazarlaması) ve “İş İlanları” (Yetenek Çekimi) kategorilerinden, BofA 

Global Careers’ın da “Başarı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) ve “Çalışan Kullanımı” 

(İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorilerinden en düşük etkileşimi almıştır. Bu 

noktada, “Başarı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorisinin en düşük etkileşimi 

alma açısından benzerlik gösterdiği söylenebilmektedir. 

2019 yılının ilk çeyreğinde DenizBank İK’nın en yüksek etkileşimi aldığı 

kategoriler “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) ve “Çalışan Kullanımı” 

(İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorileri olurken, “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

(Yetenek Çekimi) ile “Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorileri 

de BofA Global Careers’ın en yüksek etkileşimi elde ettiği kategorilerdir. En yüksek 

etkileşimi alma açısından her iki Twitter hesabı karşılaştırıldığında, “Çalışan 

Kullanımı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorisinin benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. En az etkileşim alınan kategoriler incelendiğinde, DenizBank İK’nın 

“İK Projeleri” ve “Staj Programları” (Yetenek Çekimi) kategorilerinden, BofA Global 

Careers’ın ise “Özel Gün/Hafta” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) ve “Sosyal Sorumluluk” 

(İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorilerinden en düşük etkileşimi alırlarken, en 
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düşük etkileşimi alan kategoriler bakımından her iki Twitter hesabı arasında herhangi 

bir benzerlik de bulunmamaktadır. 

2019 yılının bir sonraki çeyreğine bakıldığında, DenizBank İK en yüksek 

etkileşimi “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek Çekimi) ve “Çalışan Kullanımı” 

(İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorileri almıştır. Aynı çeyrekte BofA Global 

Careers ise en yüksek etkileşimi “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek Çekimi) ve 

“Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorilerinden elde etmiştir. Bu 

açıdan bakıldığında, her iki Twitter hesabının aynı kategorilerde en yüksek etkileşimi 

aldıkları görülmektedir. En az etkileşim alınan kategoriler açısından incelendiklerinde, 

DenizBank İK’nın “Sosyal Sorumluluk” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) ile “Staj 

Programları” (Yetenek Çekimi) kategorilerinden, BofA Global Careers’ın da “Başarı” 

(İnsan Kaynakları Pazarlaması) ve “İK Projeleri” (Yeteneği Elde Tutma) 

kategorilerinden en düşük etkileşim gerçekleşirken, her iki hesap arasında en düşük 

etkileşimi alan kategori açısından herhangi bir benzerlik bulunmadığı görülmektedir. 

2019 yılının üçüncü çeyreğinde DenizBank İK’nın en yüksek etkileşimi elde 

ettiği kategoriler “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim), “Çalışan 

Kullanımı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması)  ve “İK Projeleri” (Yeteneği Elde Tutma) 

olurken, BofA Global Careers ise ile “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek 

Çekimi) kategorisinden en yüksek etkileşimi almıştır. Ancak her iki Twitter hesabı 

arasında en yüksek etkileşimi alan kategori olarak herhangi bir benzerlik 

bulunmamaktadır. En az etkileşim alan kategorilere bakıldığında, “Sosyal 

Sorumluluk” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

(Yetenek Çekimi) DenizBank İK’nın en düşük etkileşimi elde ettiği kategoriler 

olurken, BofA Global Careers tarafında da “Özel Gün/Haftalar” (Dolaylı Yoldan 

Etkileşim) ile “İş İlanları” (Yetenek Çekimi) kategorileri en düşük etkileşimi elde 

etmişlerdir. Dolayısıyla da, DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın en düşük 

etkileşimi aldıkları kategoriler açısından herhangi bir benzerliği bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Denizbank İK’nın en düşük etkileşimi aldığı kategorilerden biri olan “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek Çekimi) kategorisi BofA Global Careers’ın en yüksek 

etkileşimi aldığı kategoridir. 
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2019 yılının son çeyreğinde DenizBank İK en yüksek etkileşim “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) ve “Özel 

Gün/Hafta” (Dolaylı Yoldan Etkileşim) kategorileri üzerinden gerçekleşirken, BofA 

Global Careers tarafında ise “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” (Yetenek Çekimi) ve 

“Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) kategorileri en yüksek 

etkileşimin elde edildiği kategorilerdir. Her iki hesap “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

(Yetenek Çekimi) kategorisinin en yüksek etkileşimi elde eden kategori olması 

açısından benzerlik göstermektedir. En az etkileşimi alan kategorilere bakıldığında, 

DenizBank İK’nın “İş İlanları” (Yetenek Çekimi), “Staj Programları” (Yetenek 

Çekimi), “Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları Pazarlaması) ve “Başarı” (İnsan 

Kaynakları Pazarlaması)  kategorilerinden, BofA Global Careers da “Çevrimiçi 

Etkinlik” (Dolaylı Yoldan Etkileşim), “İş İlanları” (Yetenek Çekimi) ve “Şirket 

Haberleri” (İnsan Kaynakları Pazarlaması)  kategorilerinden en düşük etkileşimi 

almıştır. DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarının “İş İlanları” 

(Yetenek Çekimi) kategorisinin en düşük etkileşimi alan kategori olması açısından 

benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte, DenizBank İK’nın en 

düşük etkileşimi elde ettiği kategorilerden olan “Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları 

Pazarlaması) kategorisinin BofA Global Careers’ın en yüksek etkileşimi aldığı 

kategorilerden biri olduğu da görülürken, yine benzer şekilde, BofA Global Careers’ın 

en düşük etkileşimi aldığı kategorilerden biri olan “Çevrimiçi Etkinlik” (Dolaylı 

Yoldan Etkileşim) kategorisi ise DenizBank İK’nın en yüksek etkileşimi aldığı 

kategorilerden biridir. 

3.4.4.5. Tweet’lerin Paylaşıldığı Saatler ile Etkileşim İlişkisi 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın kendi sayfalarından paylaşmış 

oldukları tweet’lere saat – etkileşim ekseninde bakılarak, bu incelemeyle, tweet atılan 

saat veya zaman aralığının etkileşim ile herhangi bir anlamlı bir ilişkisi olup olmadığı 

analiz edilmektedir. Bu noktada, DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın 2018 ve 

2019 yıllarında paylaşmış oldukları tweet’lere saat dilimi açısından bakıldığında, 

DenizBank İK’nın Twitter hesabı 2018 yılında en çok tweet’i %68.4’lük oranda     
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12:00 – 18:00 saatleri arasında, BofA Global Careers ise %55 ile 18:00 – 00:00 saatleri 

arasında paylaşmıştır.  

 

Grafik 54: Yıllık Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Saat Aralıkları, 2018 

 

 

Ayrıca, BofA Global Careers’ın her saat aralığında tweet paylaştığı görülürken, 

DenizBank İK’nın 00:00 – 06:00 arasında herhangi bir tweet paylaşmadığı da 

görülmektedir. 

2019 yılındaki verilere bakıldığında, DenizBank İK’nın paylaşmış olduğu 

tweet’lerin %47.6’sı 12:00 – 18:00 ve %42.3’ü de 06:00 – 12:00 saatleri arasında, 

BofA Global Careers da en çok tweet’i %45.3 ile 18:00 – 00:00 ve %39.5’ini de    

12:00 – 18:00 saatleri arasında paylaştığı görülmektedir.  
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Grafik 55: Yıllık Bazda Paylaşılan Tweet’lerin Saat Aralıkları, 2019 

 

 

Tweet’lerin saat aralığı verisinin ardından, her iki Twitter hesabının 10 ve 

üzerinde etkileşim elde ettiği tweet’ler baz alınarak, saatlik aralığı bazındaki toplam 

etkileşim verileri incelendiğinde, DenizBank İK’nın 2018 yılında 10 ve üzerinde 

etkileşim aldığı tweetler’den toplamda elde etmiş olduğu etkileşimin %65.6’sını   

12:00 – 18:00, %34.4’ünü de 06:00 – 12:00 saatleri arasında, BofA Global Careers’ın 

ise, toplam elde etmiş olduğu etkileşimin %47.3’ünü 12:00 – 18:00, %45.1’ini de 

18:00 – 00:00 saatleri arasında aldığı görülmüştür. Ayrıca, DenizBank İK’nın        

00:00 – 06:00 ile 18:00 – 00:00 saatleri arasında toplam 10 ve üzerinde etkileşim alan 

tweet’inin bulunmadığı da tespit edilmiştir. 
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Grafik 56: Yıllık Bazda Paylaşılan Tweet’lerden Elde Edilen Etkileşimlerin Saat Aralıkları, 
2018 

 
 

2019 yılının verilerine bakıldığında, Denizbank İK’nın 10 ve daha fazla sayıda 

etkileşim alan tweet’lerinin toplam etkileşimin %52.4’ünü 12:00 – 18:00 ve %43’ünü 

de 06:00 – 12:00 saatleri arasında elde edilen etkileşimler oluşturmaktadır. BofA 

Global Careers ise, toplam etkileşimin %56.2’sini 18:00 – 00:00 saatleri arasında elde 

ederken, %29.6’sını da 12:00 – 18:00 saatleri arasında elde ettiği görülmektedir. Elde 

edilen bu veriler ışığında her iki Twitter hesabı da karşılaştırıldığında, DenizBank İK 

2018 ve 2019 yıllarında en çok tweet’i 12:00 – 18:00 saatleri arasında paylaşırken, 

BofA Global Careers ise 18:00 – 00:00 saatleri arasında tweet atmaktadır. Bir başka 

deyişle, DenizBank İK mesai saatleri içerisinde, BofA Global Careers ise, mesai 

saatleri sonrasında takipçileriyle tweet paylaşmaktadır. Bu açıdan DenizBank İK ve 

BofA Global Careers 2018 ve 2019 yıllarında atmış oldukları tweet’lerin saatlik bazda 

farklılık göstermektedir. 
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Grafik 57: Yıllık Bazda Paylaşılan Tweet’lerden Elde Edilen Etkileşimlerin Saat Aralıkları, 2019 

 

 

2018 ve 2019 yıllarında paylaşılan tweet’lere 10 ve üzerinde etkileşim alma 

açısından incelendiğinde, 2018 ve 2019 yıllarında DenizBank İK 18:00 – 00:00 saatleri 

arasında en çok etkileşimi alırken, BofA Global Careers’ın ise, 2018 yılında en çok 

etkileşimi 12:00 – 18:00, 2019’da en çok etkileşimi 18:00 – 00:00 saatleri arasında 

elde etmiştir. Bu açıdan bakıldığında, DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın 2018 

yılında en çok etkileşimi alma bakımından benzerlik gösterdiği, 2019 yılında ise 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

3.4.4.6. Takipçi Sayısı – Etkileşim İlişkisi 

Herhangi bir mecrada takipçilerine, kullanıcılarına içerik sağlayan bir işletme, 

sayfa veya hesabın almış olduğu karşılığı ölçmek için değerlendirilebilecek bir kriter 

etkileşim verisi ise bir diğeri de takipçi verisidir. Bu noktada, her ne kadar yıllık, aylık, 

çeyreklik bazdaki verilerle paylaşılan tweet’lere alınan etkileşimler için analitik bir 

cevap aranıyor olsa da, bu verilere takipçi verisindeki değişimler de eklendiğinde, bir 
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hesabın veya sayfanın performansını ve stratejisini daha iyi anlama açısından bu 

veriler de faydalı olacaktır. 

2018 ve 2019 yıllarında DenizBank İK ve BofA Global Careers Twitter 

hesaplarının takipçi sayılarına baktığımızda, DenizBank İK’nın 2018 yılı sonunda 

26.234, 2019 yılı sonunda da 29.336 takipçiye ulaştığını, BofA Global Careers’ın ise, 

2018 yılı sonunda 42.775, 2019 yılı sonunda 43.067 takipçiye ulaştığı görülmektedir. 

Bu noktada DenizBank İK’nın bir önceki yılın sonunda göre takipçi sayısını %10.5 

arttırırken, BofA Global Careers tarafında ise bu artış %0.67 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Grafik 58: Yıllık Bazda DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Takipçi Verisi 

 

 

Her iki Twitter hesabının takipçi sayısındaki değişimler çeyreksel bazda 

incelendiğinde, DenizBank İK’nın 2018 yılı içerisinde en yüksek takipçi sayısına 

27.263 takipçiyle ikinci çeyrekte ulaşıldığı görülürken, ikinci çeyrekten itibaren ise, 

üçüncü çeyrekte %3.1 ve dördüncü çeyrekte de %0.76’lık oranıyla bir önceki 

çeyreklere göre takipçi sayısında düşüş gerçekleştiği de görülmektedir. 2019 yılına 

gelindiğinde, ilk çeyrekteki takipçi değişiminde %2.4 azalma görülürken, ikinci 

çeyrekte %4.1, üçüncü çeyrekte %1.5 ve son çeyrekte de %7.5’lik bir artış 

gerçekleşmiştir.  
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Grafik 59: Çeyreksel Bazda Takipçi Verisi, DenizBank İK 

 
 

Takipçi sayısındaki bu değişimleri alınan etkileşimlerle karşılaştırıldığında, 

2018 yılının ikinci çeyreğinden üçüncü çeyreğine gelindiğinde (ilk çeyreğe ait takipçi 

verisi çekilemediğinden, birinci ve ikinci çeyrekler karşılaştırılamamıştır) takipçi 

sayısı düşerken, aynı zamanda, elde edilen etkileşim sayısının da düştüğü 

görülmektedir. Bu noktada, etkileşimdeki düşüşten bağımsız olarak (sadece takipçi 

verisi silinmiştir), takipçi sayısındaki düşüşü, daha önce de “Takipçi Sayısı 

Değişimi/Gelişimi” bölümünde de belirtildiği gibi, Twitter’ın aktif veya gerçek 

olmayan hesapların verisinin silinmesiyle ilgili olduğunu da söylemem mümkündür. 

Son çeyrekte ise, bir önceki çeyreğe göre alınan etkileşim artarken takipçi sayısında 

0.76’lık oranda düşüş gerçekleşmiştir. Bir başak deyişle, son çeyrekte takipçilerin 

paylaşılan tweet’leri daha fazla etkileşim kurma eğiliminde bulunmalarına rağmen 

DenizBank İK’nın takipçi sayısının artış göstermediği, tam aksine, çok düşük sayıda 

da olsa takipçi kaybına uğramıştır. 
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Grafik 60: Çeyreksel Bazda Takipçi - Etkileşim Verisi, DenizBank İK 

 

2019 yılı ele alındığında, paylaşılan tweet sayısı da bir önceki çeyreğe göre daha 

yüksek olmasında rağmen, ilk çeyrekte elde edilen etkileşim ve takipçi sayısında düşüş 

olduğu gözlemlenmektedir.  

 

Grafik 61: DenizBank İK’nın 2019 Yılın 1. Çeyreğinde Paylaştığı Tweet ve Elde Ettiği Etkileşim  
Verisi 
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Bu çeyreğe aylık bazda daha detaylı baktığımızda, özellikle, paylaşılan tweet sayısı 

Şubat ve Mart’ta Ocak ayından daha yüksek olsa da beğeni üzerinden alınan 

etkileşimin en yüksek olarak Ocak ayında gerçekleştiği ve Şubat ve Mart aylarında da 

azaldığı görülmektedir.  

DenizBank İK bu çeyrekte etkileşimi canlı tutma ve takipçi kazanabilme adına 

en yüksek etkileşim alınan kategoriler olan “Çevrimiçi Etkinlik”, “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” kategorilerinden tweet paylaşmıştır. 

Ancak takipçilerin “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi dışındaki diğer iki kategoriye bu 

kategori kadar ilgi göstermemesi hem etkileşimi ve dolayısıyla da takipçi sayını 

etkileme ihtimali bulunmaktadır. Bir başka deyişle, her ne kadar varsayımsal bir 

değerlendirme de olsa, kategorik olarak en yüksek etkileşim alan kategorilerden 

ağırlıklı olarak tweet paylaşılmasına rağmen, özellikle, üniversite öğrencilerinin 

tatilde olduğu ay/aylara denk gelinmesinden dolayı takipçi ve etkileşim sayılarında 

düşüş olduğu varsayımında bulunabilmektedir.  

2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren DenizBank İK’nın takipçi sayısının her 

çeyrek bir önceki çeyreğe göre artış gösterdiği görülmektedir. Ancak bu noktada 

sadece alınan etkileşim açısından üçüncü çeyrek bu takipçi artış trendine eşlik 

etmemiştir. Bu noktaya daha detaylı bakıldığında, üçüncü çeyrekte elde edilen takipçi 

sayısının oranı, diğer artış gösteren çeyrekler arasında %1.5’luk oranıyla en düşük artış 

oranına sahip olan çeyrektir. Her ne kadar artış hızı diğer çeyreklere göre düşük de 

olsa, üçüncü çeyrekte alınan etkileşimde bir önceki çeyreğe göre %69.1 oranında 

düşüş görülmüştür. Ayrıca, bu çeyrekte elde edilen etkileşim, birinci çeyrekten de 

düşük olarak, en düşük toplam etkileşimin alındığı çeyrek olduğu da tespit edilmiştir. 

Bunun sebebi olarak da, üçüncü çeyrekte paylaşılan toplam tweet sayısının diğer 

çeyreklere kıyasla oldukça düşük olmasını göstermek mümkündür. Bununla birlikte, 

bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen etkileşim, tıpkı 2019’da olduğu gibi ,2018 

yılının çeyreksel bazdaki en düşük etkileşimdir. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 

takipçi sayısındaki artış oranının en düşük seviyeye inmesi ve etkileşim sayısının 

düşmesi durumu, yine ilk çeyrekte olduğu gibi, varsayımsal olarak üniversitelerin 

tatilde olduğu döneme denk gelinmesiyle ve bunun bir sonucu olarak da DenizBank 
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İK’nın takipçileriyle daha az etkileşim kurmayı tercih etmesiyle açıklamak 

mümkündür.  Ayrıca, her ne kadar paylaşılan tweet sayısı azalsa da, yine ilk çeyrekte 

olduğu gibi, Denizbank İK’nın sayfayı canlı tutabilme adına “Çevrimiçi Etkinlik” 

kategorisinden en yüksek sayıda tweet paylaştığı görülürken, bu kategorinin üçüncü 

çeyrekteki en yüksek, 2019 yılındaki tüm “Çevrimiçi Etkinlik” kategorilerinden 

paylaşılan tweet’lere gelen etkileşim açısından da en yüksek ikinci etkileşim 

performansını göstermesiyle, az da olsa elde edilen takipçi sayısı artışına en büyük 

katkının bu kategori üzerinden verildiği de düşünülmektedir. 

BofA Global Careers 2018 yılı boyunca en yüksek takipçi sayısına ikinci çeyrek 

itibarıyla 43.833 takipçiyle ulaştığı görülürken, 2019 yılının son çeyreğinde de 43.067 

takipçiyle yıl içerisindeki en yüksek takipçi sayısına ulaşmıştır.  

 

Grafik 62: Çeyreksel Bazda Takipçi Verisi, BofA Global Careers 

 

2018 yılında çeyrekler arasında gerçekleşen takipçi değişim oranlarına 

bakıldığında, birinci çeyrekten ikinci çeyreğe gelindiğinde takipçi sayısında %0.61’lik 

artış, üçüncü çeyrekte %3.99’luk düşüş, son çeyrekte ise %1.45’lik bir artış elde 

edilmiştir. 2019 yılını ele alındığında, ilk çeyrekteki neredeyse değişim olmazken (+1 

takipçi), ikinci çeyrekte %0.10’luk artış, üçüncü çeyrekte %0.22’lik artış ve son 

çeyrekte de %0.34’lük artış gerçekleşmiştir. 
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BofA Global Careers’ın takipçi sayısındaki değişimi elde elde edilen etkileşim 

bazında değerlendirildiğinde, 2018 yılının ilk iki çeyrekteki etkileşim ve takipçi 

sayılarında kayda değer bir değişiklik görülmezken, özellikle son iki çeyrekte ise 

önemli derecede değişiklik olduğu görülmektedir.  

 

Grafik 63: Çeyreksel Bazda Takipçi - Etkileşim Verisi, BofA Global Careers 

 

Öncelikle, üçüncü çeyreğe bakıldığında, tıpkı DenizBank İK’da olduğu gibi, 

BofA Global Careers’ın bu çeyrekte yaşamış olduğu %3.99’luk takipçi kaybının, 

Twitter’ın aktif veya gerçek olmayan hesapların takip etmiş olduğu sayfa verilerinin 

silinmesi sonucunda gerçekleşmiş olabileceğini varsaymak mümkündür. Son çeyreğe 

bakıldığında ise, etkileşim verisinde bir önceki çeyreğe göre oldukça büyük bir düşüş 

(-%112) olmasına rağmen, takipçi sayısında ise %1.45’lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu 

artışın, neredeyse, paylaşılan tüm tweet’lerin “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

kapsamında üniversite ve işe alım etkinlikleri ile ilgili olduğu varsayımında bulunmak 

mümkündür. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

kategorisinden en çok sayıda tweet’in bu çeyrekte paylaşılması ve elde edilen 
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etkileşimin tüm yılda bir kategoriden en çok alınan etkileşim açısından ikinci sırada 

olması da bu varsayımı desteklemektedir. 

BofA Global Careers’ın 2019 yılındaki verileri incelendiğinde, son çeyreğe 

haricinde yılın tüm çeyreklerinde takipçi sayısındaki değişiklik açısından kayda değer 

bir değişiklik olmadığı, her çeyrek bir önceki çeyreğe göre az da olsa yükselerek 

benzer bir şekilde seyrettiği görülmektedir. Etkileşim sayısında ise, önceki yıla 

kıyasla, özellikle, üçüncü çeyrekle birlikte düşüş olduğu da gözlemlenmiştir. Bunun 

durumun ortaya çıkmasının veya çıkmaya başlamasının nedeni olarak, son iki çeyrekte 

paylaşılan toplam tweet sayının ilk iki çeyreğe göre daha yüksek olmasına rağmen, 

son iki çeyrekte tüm yılda en çok etkileşim alan kategoriler olan “Çalışan Kullanımı” 

ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden sadece “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden tweet atılmasını göstermek mümkündür. 

Üçüncü çeyrek itibarıyla daha az sayıda tweet atılmaya başlanan “Çalışan Kullanımı” 

kategorisinden sadece ikinci çeyrekte atılan tweet sayısı, üçüncü ve dördüncü 

çeyreklerde bu kategoriden atılan tweet’lerin toplamından daha fazladır. Üçüncü ve 

dördüncü çeyreklerde bu kategoriden daha az tweet atmanın etkileşime yansıması ise, 

üçüncü ve dördüncü çeyreklerde bu kategoriden elde edilen etkileşimin %189.1 

oranında azalması şeklinde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Farklı bir şekilde ifade 

olursak, “Çalışan Kullanımı” kategorisinden daha az sayıda tweet paylaşılmaya 

başlanması, son iki çeyrekteki takipçi sayısında az da olsa artış gerçekleşmesine 

rağmen, son iki çeyrekteki etkileşim sayısında gerçekleşen düşüşü açıklayabilecek bir 

varsayım olarak görülmektedir. 

3.4.4.7. Yıllık Bazda İşveren Markalaşması Uygulamaları Tweet’lerinden 

Alınan Beğeni ve RT Sayısı 

DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarının almış olduğu 

etkileşimler yıllık, çeyreksel ve aylık bazda İşveren Markalaşması Uygulamalarının 

alt kategorileriyle incelenirken, bu bölümde üst her iki Twitter hesabının 

takipçilerinden elde ettikleri etkileşimler “İnsan Kaynakları Pazarlaması” (“Şirket 

Haberleri”, “Başarı”, “Sosyal Sorumluluk” ve “Çalışan Kullanımı”), “Dolaylı Yoldan 
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Etkileşim” (“Çevrimiçi Etkinlik” ve “Özel Gün/Hafta”), “Yetenek Çekimi” (“Staj 

Programları”, “İş İlanları” ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri”) ve “Yeteneği Elde 

Tutma” “İK Projeleri” kategorileri üzerinden de karşılaştırılarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Grafik 64: Yıllık Bazda İşveren Markalaşması Uygulamaları Tweet’lerinden Alınan Etkileşim, 2018 

 

2018 yılında DenizBank İK’nın İşveren Markalaşması Uygulamaları 

kapsamında almış olduğu etkileşimin %49.3’ü “Dolaylı Yoldan Etkileşim”, %26.7’si 

“Yetenek Çekimi”, %18.9’u “İnsan Kaynakları Pazarlaması” ve %5.1’i “Yeteneği 

Elde Tutma” kategorilerinden gerçekleşirken, BofA Global Careers’ın almış olduğu 

etkileşimlerin %45.3’ü “Yetenek Çekimi”, %42.5’i “İnsan Kaynakları Pazarlaması”,  

%11.5’i “Dolaylı Yoldan Etkileşim” ve %0.56’sı ise “Yeteneği Elde Tutma” 

kategorisinden alınmıştır. 

Her iki Twitter hesabının 2019 yılında İşveren Markalaşması Uygulamaları 

bakımında almış oldukları etkileşimler incelendiğinde, DenizBank İK’nın almış 

olduğu etkileşimin %40’ı “Dolaylı Yoldan Etkileşim”, %28.3’ü “Yetenek Çekimi”, 

24.6’sı “İnsan Kaynakları Pazarlaması” ve %7.1’i “Yeteneği Elde Tutma” 
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kategorilerindendir. BofA Global Careers tarafında ise, alınan etkileşimin %50’si 

“Yetenek Çekimi”, %45.9’u “İnsan Kaynakları Pazarlaması”, 2.9’u “Dolaylı Yoldan 

Etkileşim” ve %1.2’si ise “Yeteneği Elde Tutma” kategorilerine aittir.  

 

Grafik 65: Yıllık Bazda İşveren Markalaşması Uygulamaları Tweet’lerinden Alınan Etkileşim, 2019 

 
 

DenizBank İK ve BofA Global Careers yukarıdaki bu etkileşim verileri ışığında 

karşılaştırıldığında, DenizBank İK’nın 2018 yılında en yüksek etkileşimi elde ettiği 

İşveren Markalaşması Uygulamaları kategorisi “Dolaylı Yoldan Etkileşim” olurken, 

BofA Global Careers’ın ise “Yetenek Çekimi” kategorisidir. Bu noktada, her iki 

Twitter hesabı arasında herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır. En düşük etkileşimin 

alındığı kategorilere bakıldığında, DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın benzerlik 

göstererek en düşük etkileşimi “Yeteneği Elde Tutma” kategorisinden aldıkları 

görülmektedir. Ancak DenizBank İK’nın “Yeteneği Elde Tutma” kategorisinde BofA 

Global Careers’a kıyasla neredeyse beş kat daha yüksek oranda etkileşim elde ettiği 

de görülmektedir. 
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2019 yılında İşveren Markalaşması Uygulamaları kategorilerinden elde edilen 

etkileşimler değerlendirildiğinde, DenizBank İK’nın en yüksek etkileşimi “Dolaylı 

Yoldan Etkileşim”, BofA Global Careers’ın ise “Yetenek Çekimi” kategorilerinden en 

yüksek etkileşime ulaşırken, bu açıdan her iki Twitter hesabı arasında herhangi bir 

benzerlik bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, hem DenizBank İK hem de BofA 

Global Careers tıpkı bir önceki yılda olduğu gibi 2019 yılında da aynı kategorilerden 

en yüksek etkileşimi elde ettiği görülmektedir. En düşük etkileşimim alındığı 

kategorilere ele alındığında, en düşük etkileşim, yine bir önceki yılda olduğu gibi, her 

iki Twitter hesabında da “Yeteneği Elde Tutma” kategorisi üzerinden gerçekleşmiştir. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, en az etkileşim alınan kategori olarak DenizBank İK 

ve BofA Global Careers’ın benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bununla 

birlikte, her ne kadar en düşük etkileşimi aldıkları kategori “Yeteneği Elde Tutma” 

kategorisi olsa da, her iki Twitter hesabı da bir önceki yıla oranla 2019 yılında bu 

kategoriden daha yüksek etkileşim aldığı da gözlemlenmektedir. 

3.4.5. Karşılaştırmalı Genel Değerlendirme 

2018 yılında DenizBank İK’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımların 

beğeni, RT ve yorum olarak almış oldukları etkileşimlere bakıldığında, DenizBank 

İK’nın aylık bazda almış olduğu ortalama beğeni sayısı 161’dir. En çok beğeni alınan 

aylar 253 beğeni ile Ocak ayı olurken, Kasım (244) ve Aralık (242) aylarında da 

neredeyse Ocak ayında alınan beğeni sayılarına ulaşıldığı görülmektedir. En az beğeni 

alınan ay ise 69 beğeni ile Ağustos ayıdır. Bununla birlikte, Şubat, Temmuz ve 

Ağustos aylarında aylık ortalama beğeni sayısının altında beğeni üzerinden etkileşim 

gerçekleşmiştir.  

Bir sonraki etkileşim türü olan RT’ye değinecek olursak, DenizBank İK 

paylaşmış olduğu tweet’lerinden aylık ortalama 21 RT almaktadır. Aylık bazda en çok 

alınan RT sayısı 34 ile Nisan ayındayken, en az RT etkileşim 5 RT ile Şubat ayında 

olduğu tespit edilmiştir. Şubat, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Ekim aylarında ise 

alınan RT sayısının aylık bazda ortalamanın altında kaldığı gözlemlenmektedir. 
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Son olarak 2018 yılında atılan tweet’ler almış oldukları etkileşimlere yapılan 

yorumlar açısından değerlendirildiğinde, aylık bazda alınan yorum sayısının 

ortalaması 26 olurken, Ekim, Kasım ve Aralık ayının haricinde alınan yorumlar aylık 

bazda ortalamanın altında olduğu tespit edilmiştir.  

 

Grafik 66: Aylık Bazda Karşılaştırmalı Etkileşim Verisi, 2018 

 

En çok yorum alınan aylara bakıldığında, en çok yorum alınan aylar Kasım (99) 

ve Haziran (87) aylarıdır. En az yorum alınan aylar ise, aynı zamanda, aylık bazda 

ortalamanın altında kalarak 1 – 3 arasında yorum etkileşimi alan aylardır. 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabında alınan etkileşimler incelendiğinde, 

2018 yılında BofA Global Careers’ın paylaşmış olduğu tweet’lerden almış olduğu 

ortalama beğeni sayısı 137’dir. En yüksek sayıda alınan beğeni Mayıs (270) ve Mart 

(246) aylarında olduğu gözlemlenirken, en düşük sayıda beğeni alınan ay ise 38 

beğeniyle Aralık ayıdır. Bununla birlikte, Ocak, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, 
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Kasım ve Aralık aylarında alınan beğeni sayısı aylık bazda alınan ortalama beğeni 

sayısının altında kalındığı tespit edilmiştir. 

Alınan RT sayısında bakıldığında, BofA Global Careers’ın aylık ortalama 50 RT 

alırken, en yüksek RT alınan aylar Mart (89), Mayıs (82) ve Eylül (80) aylarıdır. En 

az RT alınan ay ise 26’şar RT ile Ağustos ve Aralık aylarıdır. Ayrıca, Ocak, Nisan, 

Haziran, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında aylık ortalamanın altında RT 

alınmıştır. 

2018 yılında yorum ile alınan etkileşimin aylık bazdaki ortalamasının 5 olduğu 

tespit edilmiştir. En çok yorum Şubat (9), Mayıs (8) ve Temmuz (7) aylarında olduğu 

görülürken, en az yorum alınan aylar 1’er yorum ile Haziran ve Ekim aylarıdır. Nisan, 

Haziran, Ağustos, Ekim, Kasım aylarında ise aylık ortalamanın altında yorum elde 

edilirken, Aralık ayında BofA Global Careers’ın Twitter hesabının herhangi bir yorum 

etkileşimi almadığı görülmektedir. 

DenizBank İK’nın Twitter hesabından 2019 yılında yapılan paylaşımların aylık 

bazda beğeni açısından almış olduğu etkileşime bakıldığında, aylık ortalama alınan 

beğeni sayısı 199 olurken, en yüksek sayıda beğeniye 353 beğeniyle Mayıs ayında 

ulaşıldığı görülmektedir. En düşük beğeni sayısı ise 93 beğeniyle Eylül ayında 

gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, Şubat, Mart, Haziran, Ağustos, Eylül, Ekim ve 

Aralık aylarında alınan beğeni etkileşimi aylık bazda alınan ortalama beğeni sayısının 

altında kaldığı da gözlemlenmektedir. 

Paylaşılan tweet’lerin almış oldukları etkileşim RT açısından 

değerlendirildiğinde, aylık bazda alınan ortalama RT sayısı 21 olurken, en çok alınan 

RT Kasım (36) ayında gerçekleşirken, en az RT ise Şubat (7) ve Aralık (9) aylarında 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, Şubat, Haziran, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında 

ortalama RT sayısının altında etkileşim elde edildiği gözlemlenmektedir. 
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Grafik 67: Aylık Bazda Karşılaştırmalı Etkileşim Verisi, 2019 

 

 

2019 yılında yorum üzerinden alınan etkileşim incelendiğinde, aylık ortalama 

yorum sayısı 9’dur. En çok yorum alınan 56 yorum ile Kasım ayıdır. En düşük yorum 

ile etkileşim alınan aylar ise Ocak (1) ve Haziran (1) aylar olduğu görülürken, 

DenizBank İK’nın Twitter hesabından Mart ayında yorum ile herhangi bir etkileşim 

alınmadığı tespit edilmiştir. Mayıs, Ekim ve Kasım ayları haricinde ise kalan tüm 

aylarda alınan yorum ile etkileşim aylık bazda alınan ortalama yorum sayısının altında 

olduğu da gözlemlenmiştir.  

BofA Global Careers’ın Twitter hesabında alınan etkileşimler aylık beğeni 

olarak ele alındığında, aylık ortalama beğeni sayısı 74 olurken, en çok beğeni 153 

beğeniyle Ekim, en az beğeni de 50 beğeniyle Mayıs ve 52 beğeniyle de Ağustos 

aylarında gerçekleşmiştir. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında ise aylık 

ortalama beğeni sayısının altında beğeni üzerinden etkileşim alındığı tespit edilmiştir. 
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2019 yılında RT ile alınan etkileşimlere bakıldığında, aylık ortalama RT sayısı 

32’dir. En yüksek RT sayısına Nisan (53), en az RT sayısına da Mart ve Aralık 

aylarında ulaşılırken, Kasım ayında ise herhangi bir RT ile etkileşim alınmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca, Şubat, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Kasım ve Aralık aylarında 

aylık ortalamanın altında RT sayısı elde edilmiştir. 

Son olarak, yorum ile alınan etkileşimler incelendiğinde, aylık bazda 

gerçekleşen ortalama yorum sayısı 5 olurken, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları 

dışında alına yorum etkileşiminin aylık ortalamanın altında olduğu görülmüştür. En 

yüksek yorum alınan ay 22 yorum ile Mayıs ayı olurken, en az sayıda yorum alınan 

aylar Mart (1) ve Aralık (1) aylarıdır. Kasım ayında ise BofA Global Careers’ın 

Twitter hesabı yorum üzerinden herhangi bir etkileşim almamıştır. 

DenizBank İK’nın ve BofA Global Careers’ın Twitter hesapları 2018 yılında 

aldıkları etkileşimler açısından karşılaştırıldığında, DenizBank İK’nın aylık bazda 

almış olduğu ortalama etkileşim sayısı daha yüksektir. Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, 

Haziran, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında DenizBank İK’nın almış olduğu beğeni 

sayısı aylık ortalama beğeni sayısının üzerindeyken, BofA Global Careers tarafında 

ise Şubat, Mart, Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında ortalamanın üzerinde beğeni 

alındığı tespit edilmiştir. Her iki Twitter hesabı Mart, Mayıs ve Eylül aylarında 

ortalamanın üzerinde etkileşim alma açısından da benzerlik göstermektedir. 2019 

yılına baktığımızda, DenizBank İK’nın bir önceki yılda olduğu gibi bu yılda da 

ortalama beğeni etkileşim sayısı BofA Global Careers’ a göre daha yüksektir. Bu 

noktada, her iki Twitter hesabının bir önceki yıla göre elde ettikleri beğeni etkileşimi 

sayısının değişimi açısından farklılık bulunmaktadır. DenizBank İK bir önceki yıla 

göre beğeni üzerinden aldığı etkileşimi arttırırken, BofA Global Careers’ın aylık 

bazdaki ortalama beğeni sayısında oldukça yüksek bir düşüş olduğu gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte, DenizBank İK’nın Ocak, Nisan, Mayıs, Temmuz, Kasım ve Aralık 

aylarında, BofA Global Careers’ın ise Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül ve 

Ekim aylarında aylık ortalamanın üzerinde beğeni almıştır. Bu açıdan her iki Twitter 

hesabının Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında benzer olarak ortalamanın üzerinde 

beğeni almışlardır. 
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Her iki Twitter hesabı RT etkileşimi olarak ele alındığında, 2018 yılında BofA 

Global Careers’ın aylık bazda almış olduğu ortalama RT sayısı DenizBank İK’nın 

almış olduğu RT sayısının iki katından fazla olduğu görülmektedir. DenizBank İK, 

Ocak, Nisan, Mayıs, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında ortalama ve üzerinde RT elde 

ettiği aylardır. BofA Global Careers’ın Twitter hesabı sadece Şubat, Mart, Mayıs ve 

Eylül aylarında ortalamanın üzerinde RT aldığı aylardır. Her iki Twitter hesabı aylık 

ortalamanın üzerinde RT almış olduğu ay ise Mayıs ayı olduğu görülmektedir. 2019 

yılına bakıldığında, BofA Global Careers’ın tıpkı bir önceki yılda olduğu gibi almış 

olduğu ortalama RT sayısı DenizBank İK’ya göre daha yüksektir. Ancak yıllık bazdaki 

değişime baktığımızda, DenizBank İK bir önceki yıl ile aynı sayıda ortalama RT 

alırken, BofA Global Careers tarafında ise düşüş olduğu gözlemlenmiştir. DenizBank 

İK’nın aylık ortalamanın üzerinde RT aldığı aylar Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ekim 

ve Kasım ayları olurken, BofA Global Careers, Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Eylül ve 

Ekim aylarında ortalamanın üzerinde RT aldığı görülmüştür. Mart ve Nisan ayları ise 

her iki Twitter hesabının aylık ortalamanın üzerinde RT ile etkileşim aldığı aylardır.  

Yorum üzerinden 2018 yılında alınan etkileşime bakıldığında, DenizBank 

İK’nın aylık bazda almış olduğu ortalama yorum sayısı BofA Global Careers’ın 

ortalama almış olduğu yorum sayısı dört katından daha fazladır. DenizBank İK’nın 

ortalamanın üzerinde yorum aldığı aylar Haziran, Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. 

Ayrıca, bu dört ayını dışında kalan ayların almış olduğu toplam yorum sayısı ay başına 

en fazla 3’tür. Ortalamanın üzerinde yorum alan ayların yorum sayısı ise 51 ila 99 

arasında değişmektedir. Aradaki farkın bu kadar yüksek olmasının sebebi, örneğin, 

Haziran ayında paylaşılan tweet’lere alınan 87 yorumun 84’ü, Ekim ayındaki alınan 

64 yorumun tamamı, Kasım ayında alınan 99 yorumun 88’i ve Aralık ayında alınan 51 

yorumun tamamı “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden paylaşılan tweetlere geldiği 

görülmektedir. Bir başka deyişle, DenizBank İK içerisinde aylık bazda alınan yorum 

sayısını diğer aylardan ayıran unsurun paylaşılan tweet’lerin “Çevrimiçi Etkinlik” 

kategorisinden paylaşılması sonucunda gerçekleştiğini söylemek mümkündür. BofA 

Global Careers’ın Twitter hesabının ortalamanın üzerinde yorum almış olduğu aylar 

ise Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarıdır. Her iki Twitter hesabının 
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aylık ortalamanın üzerinde almış yorum sayılarının benzer olduğu ay ise 

bulunmamaktadır. 

2019 yılı ele alındığında, DenizBank İK’nın bir önceki yılda olduğu gibi bu yılda 

da BofA Global Careers’tan daha yüksek ortalama yorum aldığı görülmektedir. Ancak 

BofA Global Careers bir önceki yılda da aynı sayıda aylık bazda ortalama yorum 

sayısına ulaşırken, DenizBank İK’nın bir önceki yıla göre iki katında daha fazla düşüş 

gösterdiği tespit edilmiştir. DenizBank İK’nın aylık bazda ortalamanın üzerinde 

yorum aldığı aylar Mayıs, Ekim ve Kasım aylarıdır. 2018’de olduğu gibi, 2019 yılında 

da ortalamanın altında ve üzerinde kalan ayların almış olduğu yorum sayıları arasında 

oldukça yüksek bir farklılık bulunurken, örneğin, Ekim ayında alınan 56 yorumun 

54’ü, Kasım ayında alınan 14 yorumun 12’si “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden 

atılmış olan tweet’lere alınan yorumlar olduğu tespit edilmiştir. BofA Global Careers 

tarafında da Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları aylık ortalamanın üzerinde yorum 

sayısı alınan aylardır. DenizBank İK’da görülen durumun bir benzeri BofA Global 

Careers’ta da görülmektedir. Örneğin, ortalamanın üzerinde yorum alan aylar arasında 

en yüksek yorum sayına ulaşan ay olan Mayıs ayında alınan 22 yorumun 11’i “Çalışan 

Kullanımı”, 8’i ise “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden paylaşılmış olan 

tweet’lerden alındığı görülmektedir. Her iki Twitter hesabının almış olduğu 

yorumların sayısını diğer aylardan açık ara bir şekilde ayırmasını sağlayan noktanın 

bu tweet kategorilerinden tweet paylaşılması olduğunu söylemek mümkündür. Bir 

başka deyişle, bu kategorilerden diğer aylarda da daha fazla şekilde tweet paylaşılmış 

olması halinde yorum üzerinden alınacak olan etkileşimin daha yüksek olabileceği 

varsayımında bulunmak hatalı bir değerlendirme olmayacaktır. Ayrıca, her iki Twitter 

hesabının benzer olarak aylık bazda ortalamanın üzerinde yorum etkileşimi aldığı tek 

ay ise Mayıs ayı olduğu görülmektedir. 

DenizBank İK’nın ve BofA Global Careers’ın Twitter hesaplarının çeyreksel 

bazda aldıkları toplam etkileşim incelendiğinde, DenizBank İK’nın 2018 ve 2019 

yıllarının hiçbir çeyreğinde üst üste bir önceki çeyreğe göre daha yüksek etkileşim 

alamadığı görülmektedir. Bir önceki çeyreğe göre daha yüksek etkileşim alınan 
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çeyreklere bakıldığında, 2018 ve 2019 yıllarının ikinci ve dördüncü çeyreklerinde bir 

önceki çeyreğe göre alınan etkileşimde artış olduğu gözlemlenmektedir. 

 

Grafik 68: Çeyreksel Bazda Karşılaştırmalı Etkileşim Verisi, 2018 – 2019 

 

 Artış alınan bu çeyreklere detaylı olarak bakıldığında; 

• 2018 yılının ikinci çeyreğinde en yüksek tweet atılan kategoriler ve etkileşim 

alınan kategoriler “Çevrimiçi Etkinlik” ve “Çalışan Kullanımı” kategorileridir. 

• İkinci çeyrekte birinci çeyreğe göre daha yüksek sayıda tweet atılması ve ikinci 

çeyrekte birinci çeyreğe göre “Çalışan Kullanımı” kategorisinden atılan tweet 

sayısının 3 kat artması sonucunda, ikinci çeyreğin bir önceki çeyreğe oranla daha 

yüksek etkileşim alma durumunu açıkladığını söylemek mümkündür. 

• 2018 yılın son çeyreğinde ise “Çevrimiçi Etkinlik” ve “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden hem en yüksek tweet atılmıştır hem de en 

yüksek etkileşim elde edilmiştir. 

• Son çeyreğin bir önceki çeyreğe göre daha yüksek oranda etkileşim almasının 

nedeni olarak, son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 2 kat daha fazla tweet 
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atılması ve “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden üçüncü çeyrekte 1, son 

çeyrekte ise 23 tweet atılmış olmasını göstermek mümkündür. 

 
Grafik 69: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Toplam Etkileşimin Kategorik İçeriği ve Paylaşılan 

Tweet’lerin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2018 

 

 

• 2019 yılının ikinci çeyreğinde en yüksek tweet atılan kategoriler “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri”, “Çevrimiçi Etkinlik” ve “Çalışan Kullanımı” kategorileri 

olurken, en yüksek etkileşim de yine bu kategorilerden elde edilmiştir. 

• İlk iki çeyrekte neredeyse aynı sayıda tweet atıldığı görülürken, ikinci çeyrek 

daha yüksek etkileşim almıştır. Birinci ve ikinci çeyrekte en yüksek etkileşim alınan 

tweet kategorileri aynı olmasına rağmen, ikinci çeyreğin birinci çeyreğe göre daha 

yüksek etkileşim almasının nedeni olarak “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan 

Kullanımı” kategorilerinden daha yüksek etkileşim alınmasını göstermek mümkündür. 

Ayrıca, yine ikinci çeyreğin daha yüksek etkileşim almasının bir diğer nedeni de, her 

ne kadar en yüksek sayıda tweet atılan kategorilerden birisi olmasa da, “Özel 
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Gün/Hafta” kategorisinden alınan etkileşimin bir önceki çeyreğe göre 3 kat fazla 

etkileşim elde etmiş olmasıdır. Özellikle, ikinci çeyrek içerisinde 19 Mayıs, 23 Nisan, 

Ramazan Bayramı gibi özel günlerin/haftaların bulunması bu etkileşim farkına katkı 

sağladığını da söylemek mümkündür. 

• 2019 yılının son çeyreğinin bir önceki çeyreğe göre daha yüksek etkileşim 

alması durumuna bakıldığında, öncelikle, ilk göze çarpan farklılık üçüncü çeyrek ve 

dördüncü çeyreklerde paylaşılan tweet sayısındadır. 2019 yılın son çeyreğinde bir 

önceki çeyreğe göre %36.3 oranında daha fazla tweet atılmıştır. En yüksek sayıda 

tweet paylaşılan kategori “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” olurken, en yüksek etkileşim 

alan diğer kategori “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi en yüksek sayıda tweet paylaşılan 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden atılan tweet sayısının neredeyse yarısı 

kadar tweet atıldığı da görülmektedir. En yüksek etkileşim alınan kategoriler ise 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çevrimiçi Etkinlik” kategorileri olurken, her ne 

kadar en yüksek sayıda tweet atılan kategorilerden biri olmasa da “Özel/Gün Hafta” 

kategorisinden alınan etkileşim, neredeyse, en yüksek ikinci etkileşimin alındığı 

“Çevrimiçi Etkinlik” kategorisi kadar olduğu da tespit edilmiştir.  

• 2019 yılının üçüncü çeyreğinde daha düşük sayıda tweet paylaşılması ve genel 

olarak her kategoriden tweet atılması sonucunda diğer çeyreklerde olduğu gibi bazı 

kategorilerin öne çıkmamasının etkileşim farkının ortaya çıkmasına neden olduğunu 

söylemek mümkündür. Üçüncü çeyrekte daha düşük etkileşim alınmasına veya 

dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre faha yüksek etkileşim elde edilmesini 

sağlayan bir diğer etken de en yüksek tweet paylaşılan kategorilerden birinin “İK 

Projeleri” kategorisi olmasıdır. Bu noktada, özellikle, üniversitelerin üçüncü çeyrekte 

yaz tatilinde olmasının “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisi yerine “İK Projeleri” 

kategorisinin öne çıkartılmasına neden olduğunu varsaymak mümkündür. Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden atılan tweet’lerin üçüncü çeyrekte atılan toplam 

tweet’lere oranının %7.1 olması da bu varsayımı desteklemektedir. Ancak, üçüncü 

çeyrekte “İK Projeleri” kategorisini ön plana çıkartmak alınan etkileşimi negatif olarak 

etkilediğini söylemek mümkündür. “İK Projeleri” üçüncü çeyrekte en yüksek tweet 

atılan ikinci kategoriyken, üçüncü çeyrekte atılan tweet başına alınan etkileşim 

açısından en kötü performansı gösteren kategorilerden biridir. Bununla birlikte, 
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dördüncü çeyrekte “İK Projeleri” kategorisinden üçüncü çeyreğe göre yarıdan daha az 

tweet atılmasına rağmen, “İK Projeleri” kategorisinin her iki çeyrekte aldığı etkileşim 

neredeyse aynıdır. Bir başka deyişle, “İK Projeleri” kategorisi diğer çeyreklerde öne 

çıkmamasına rağmen, üçüncü çeyrekte “İK Projeleri” kategorisinin öne çıkartılması 

sonucunda bu kategoriden elde edilen etkileşimin düşük kalması da çeyreksel bazdaki 

etkileşim farkına neden olmaktadır. 

 

Grafik 70: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Toplam Etkileşimin Kategorik İçerik İçeriği ve Paylaşılan 
Tweet’lerin Kategorik İçeriği, DenizBank İK, 2019 

 

 

 

Etkileşim sayısındaki artışlara sadece bu veriler değil aynı zamanda da dönemsel 

olarak gerçekleşen durumların da etki ettiğini söylemek mümkündür. Bir başka 

deyişle, DenizBank İK’nın takipçilerinin bu kategorilerden paylaşılan tweet’lere daha 

çok ilgi göstermektedir. Üniversitelerin Eylül – Ekim aylarında açılıp Haziran ayında 

kapandığını düşünerek alınan etkileşimleri ve DenizBank İK’nın stratejisi konusunda 
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bir varsayımda bulunmak gerekirse, örneğin, 2019 yılını ele aldığımızda (2018 yılı ile 

ilgili sağlıklı değerlendirme yapmak için 2017 yılının verilerine ihtiyaç 

bulunmaktadır), 2018 yılının son çeyreğinde “Çevrimiçi Etkinlik” ve “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri”nin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu aradaki stratejik amaç, 

DenizBank İK’nın yılın son çeyreğinde kampüs etkinlikleriyle üniversitede olması ve 

bu etkinlikleri mevcut ve potansiyel hedef kitlelerine “pazarlamak” ve ilgiyi, 

etkileşimi kendi Twitter hesabında canlı tutabilme adına da “Çevrimiçi Etkinlikleri” 

kullandığı varsayımında bulunmak mümkündür. 2019 yılının ilk çeyreğinde 

etkileşimin daha düşük kalmasının nedeni olarak da bu çeyrek itibarıyla üniversitelerin 

tatile girmesi ve tekrar açıldığı döneme gelmesi varsayımında bulunabiliriz. Bir 

sonraki çeyrek olan 2019 yılının ikinci çeyreğindeki artışın kategorileri “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri”, “Çevrimiçi Etkinlik” ve “Çalışan Kullanımı” şeklindedir. Bu 

çeyrekte, özellikle, son sınıf öğrencilerinin mezun olma aşamasına gelmeleri 

sonucunda potansiyel olarak iş başvurusu yapma dönemine giriyor olmaları şeklinde 

bir varsayımda bulunmak yanlış olmayacaktır. Farklı bir şekilde ifade edecek olursak, 

DenizBank İK’nın yılın ikinci çeyreğinde de tıpkı 2018 yılının son çeyreğinde olduğu 

gibi kampüs etkinlikleri kapsamında üniversitede olduğunu, bu etkinliklerden elde 

edilebilecek etkileşimi Twitter özelinde arttırma adına “Çevrimiçi Etkinlik” 

kategorisini kullandığını ve son olarak da bu çeyrekte daha çok yeni mezun adayların 

ilgisini çekebilmek ve iş başvurusu alabilme adına da paylaşmış olduğu içeriklerinde 

mevcut çalışanlarını kullanarak potansiyel adaylarının ilgisini çekme ve onları 

DenizBank’ın bir parçası olma konusunda ikna etmeye çalıştıkları varsayımında 

bulunulması da mümkündür. Bununla birlikte, bu çeyreklerde alınan etkileşimin 

önceki çeyreklere göre daha yüksek olmasının bir diğer nedeni ise, bu çeyreklerde bir 

önceki çeyreğe göre daha fazla tweet atılmış olmasıdır. (sadece 2019 yılının son 

çeyreğinde atılan tweet sayısı bir önceki çeyrekten fazla değildir ancak neredeyse 

aynıdır) Yani, DenizBank İK’nın bu çeyreklerde takipçileriyle daha fazla etkileşime 

girmeyi tercih etmesinin daha fazla etkileşim almasına katkı sunduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabının çeyreksel bazdaki etkileşimleri 

değerlendirildiğinde, DenizBank İK’dan farklı olarak, 2018 yılının ilk çeyreğinden son 
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çeyreğine kadar düşüş trendine girildiği ve her çeyrekte bir önceki çeyrekteki 

etkileşimden daha düşük etkileşim alındığı görülmektedir. Özellikle, üçüncü çeyrekten 

dördüncü çeyreğe geçişte oldukça büyük bir düşüş de gerçekleşmiştir. Bu durumla 

ilgili bir varsayımda bulunabilmek için etkileşim yerine atılan tweet’lerin 

kategorilerine bakmak, Global Careers’ın takipçilerinin neden azalan trendde bir 

etkileşim sağladığını anlamaya yardımcı olacaktır. 2018 yılın ilk çeyreğinde neredeyse 

tüm tweet’ler “Çalışan Kullanımı”, “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çevrimiçi 

Etkinlik” kategorilerinden atılmaktadır. BofA Global Careers’ın ilk çeyrekte kampüs 

ve işe alım etkinliklerini ön plana çıkartırken potansiyel adaylarını ikna edebilme adına 

mevcut çalışanlarını kullandığını ve sayfa içerisindeki etkileşimi de canlı tutabilme 

adına “Çevrimiçi Etkinlik” olarak değerlendirilen, takipçilerle “kariyer, işe alım, 

mülakat” vb. alanlarda öneri paylaşmayı tercih etmiştir.  

 

Tablo 18: BofA Global Careers’ın Hesap Yönetim Stratejisi Örneği 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

(Yetenek Çekimi Amaçlı) 

“Çalışan Kullanımı” (İnsan Kaynakları 

Pazarlaması Amaçlı) 

 
Kaynak: BofA Global Careers, 

https://twitter.com/BofA_Careers/status/956844

200347226112 

 
Kaynak: BofA Global Careers, 

https://twitter.com/BofA_Careers/status/956625

248010555392 

 
Kaynak: BofA Global Careers, 

https://twitter.com/BofA_Careers/status/973589

556485410817 

 
Kaynak: BofA Global Careers, 

https://twitter.com/BofA_Careers/status/973293

882946486272 
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Yukarıdaki tabloda yer alan örnek tweet’lerden de görüleceği üzere, “Çevrimiçi 

Etkinlik” kapsamında takipçilerle paylaşılan öneriler sonrasından ya “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden bir işe alım veya kampüs etkinliği paylaşıldığı 

ya da şirket çalışanlarının yer aldığı içeriklerin paylaşıldığı görülmektedir. Başka bir 

şekilde ifade edecek olursak, “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden hashtag’li olarak 

paylaşılan önerilerle mevcut ve potansiyel takipçilerle etkileşime girmekten daha çok, 

onların sayfaya çektikten sonra asıl olarak “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

kapsamındaki işe alım ve kampüs etkinliklerine etkileşim ve başvuru sağlamayı ve 

“Çalışan Kullanımı” kategorisi kapsamında paylaşılan tweet’lerle de mevcut ve 

potansiyel hedef kitlesini ikna etmeyi amaçladığını söylemek mümkündür. 

İkinci çeyrekten itibaren ise, ilk çeyrekten farklı olarak “Özel Gün/Hafta” 

kategorisi haricindeki tüm kategorilerden tweet paylaşılmış olup, bu çeyrekte de en 

yüksek tweet paylaşımları “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” 

kategorilerinden yapılırken, “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinin en çok tweet 

paylaşılan tweet’ler arasında olmadığı görülmektedir. Bu kategoriyle birlikte 

neredeyse aynı sayıda tweet’in “Sosyal Sorumluluk” ve “İş İlanları” kategorilerinden 

atılmıştır. Ancak alınan etkileşim bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, ilk çeyrekte 

alınan toplam etkileşimin paylaşılan tweet sayısı yaklaşık olarak aynı olmasına rağmen 

düşüş gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nokta, BofA Global Careers’ın takipçilerinin bir 

önceki çeyrekteki kategorilerden paylaşılan tweet’lere daha çok ilgi gösterdiğini 

söylemek mümkündür. Alına etkileşimin düşmesindeki bir diğer önemli nota ise, 

ikinci çeyrekte “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden paylaşılan tweet’ler iki 

kat daha fazla paylaşılmasına rağmen alınan etkileşim aynı olurken, “Çevrimiçi 

Etkinlik” kategorisinden paylaşılan tweet’ler de ise yarı yarıya azalmıştır. Bir başka 

deyişle, bu durumu tweet başına elde edilen etkileşim verisi olarak ifade edecek 

olursak, birinci çeyrekte “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden tweet başına alınan 

etkileşim 10.7 olurken, ikinci çeyrekte bu verinin 2.7’ye gerilemiştir. “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden ilk çeyrekte alınan tweet başına etkileşim 12.7, 

ikinci çeyrekte ise tweet başına elde edilen etkileşimin 6.6 olarak gerçekleşmiştir. 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden iki kat daha fazla tweet atılmasına 

rağmen alınan etkileşimin azalmasını, bir önceki çeyrekte takipçilerle olan etkileşimi 
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canlı tutma, onları çekme aracı olarak kullanılan “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisindeki 

azalma ile olduğunu varsaymak mümkündür. Bununla birlikte, bir önceki çeyrekte 

hem en çok tweet’in atıldığı hem de en yüksek etkileşimin alındığı kategorilerden biri 

olan “Çalışan Kullanımı” kategorisinden elde edilen etkileşim de negatif olarak 

etkilenmiştir. İlk iki çeyrekte bu kategoriden yaklaşık olarak aynı sayıda tweet 

atılmasına rağmen ikinci çeyrekte elde edilen etkileşimin de %35.7 oranında azaldığı 

tespit edilmiştir. “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden daha az tweet paylaşılmasının en 

çok etkileşim alınan kategorilerin performansını olumsuz yönde etkilediğini söylemek 

mümkündür. Ayrıca, ikinci çeyrekte “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden paylaşılan 

tweet’lerle yaklaşık olarak aynı sayıda paylaşılan “Sosyal Sorumluluk” ve “İş İlanları” 

kategorilerinden alına etkileşim açısından, “İş İlanları” kategorisinin bir önceki 

çeyreğe göre her ne kadar toplamda daha yüksek etkileşim aldığı görülse de tweet 

başına elde ettiği etkileşimin ilk çeyrekten daha düşük olduğu da tespit edilmiştir. 

Ancak “İş İlanları” kategorisinin aksine “Sosyal Sorumluluk” kategorisinin ise ikinci 

çeyrekte tweet başına en yüksek etkileşimi aldığını da belirtmek gerekir. 

Üçüncü çeyrekte bakıldığında, atılan tweet sayısındaki azalma trendinin 

başladığı görülmektedir ve üçüncü çeyrekte de bir önceki çeyreğe göre daha düşük 

tweet atıldığı ve bunun da yaklaşık aynı oranda elde edilen toplam etkileşimin 

çeyreksel bazda azalmasına neden olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu çeyrekte paylaşılan tweet’lerin kategorilerine bakıldığında, önceki 

çeyreklerde en çok tweet atılan kategorilerden sadece “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

kategorisi yer alırken, bu çeyrekte en çok tweet atılan kategorinin “Staj Programları” 

kategorisi olduğu görülmektedir. Yaz aylarında staj ile işletmede eğitim alan 

öğrenciler olması açısından, bu kategoriden en yüksek sayıda tweet atılmış olması 

kendi içerisinde anlamlı olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. 

Bununla birlikte, bu kategoriden alınan etkileşimin önceki çeyreklerde en yüksek 

etkileşimi alan kategorilerle benzer etkileşim performansını göstermiştir. Yine aynı 

şekilde en çok tweet atılan bir diğer kategori olan “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

kategorisi de önceki çeyreklerdekine benzer bir etkileşim performansı göstermiştir. 

Ayrıca, diğer çeyreklerde öne çıkmayan, en az tweet paylaşılan kategorilerden olan 
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“Başarı” kategorisinden bu çeyrekte de yaklaşık olarak aynı sayıda tweet paylaşılırken 

alınan etkileşimin oldukça yüksek olduğu da gözlemlenmiştir. 

Bu kategorilerden alınan etkileşim performansı her ne kadar göreceli olarak da 

olsa yüksek gibi gözükse de, çeyreksel bazda paylaşılan tweet’lerden elde edilen genel 

performansın önceki iki çeyrekten de düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi 

olarak, daha önce de belirtildiği gibi, bu çeyrekte paylaşılan tweet sayısının önceki 

çeyreklere göre daha düşük olması ve, bununla birlikte, önceki çeyreklerde en yüksek 

etkileşimi alan “Çevrimiçi Etkinlik” kategorisinden 1, “Çalışan Kullanımı” 

kategorisinden ise 3 tweet’in paylaşılmış olması sonucunda alınan etkileşimin negatif 

yönde etkilendiğini varsaymak mümkündür. 

Son çeyreğe gelindiğinde ise, neredeyse sadece “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

kategorisinden tweet atıldığı tespit edilmiştir. Bu kategoriden atılan tweet sayısı diğer 

çeyreklerde en yüksek tweet atılan kategoriden daha yüksektir. Farklı bir şekilde ifade 

edecek olursak, son çeyrekte “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinden paylaşılan 

tweet sayısı bir çeyrekte herhangi bir kategoriden paylaşılan en yüksek tweet sayısıdır. 

“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisine tweet başına elde edilen etkileşim 

açısından bakıldığında, ilk çeyrekte tweet başına etkileşim 12.7, ikinci çeyrekte 6.6, 

üçüncü çeyrekte 9.4 olurken, son çeyrekte ise bu sayı 7.8’dir. Yani, son çeyrekte bu 

kategoriden en yüksek sayıda tweet atılmasına rağmen tweet başına alınan en kötü 

ikinci etkileşim gerçekleştiği de görülmektedir. 

Yine önceki çeyrekte olduğu gibi, paylaşılan tweet sayısndaki düşüşün devam 

ettiği görülürken, paylaşılan tweet sayısının önceki çeyreğe göre %44.4, en yüksek 

sayıda tweet atılan ikinci çeyreğe göre ise %111 oranında düşüş görülmüştür. Hem 

tweet sayısının düşmesi hem de “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” dışında en yüksek 

etkileşim performansı elde edilen kategorilerden tweet atılmaması sonucunda, 

çeyreksel bazda elde edilen etkileşimin oldukça yüksek oranda düşüş göstermesine 

neden olunduğunu söylemek mümkündür. 

Tüm kategorik verilere baktığımızda, 2018 yılında BofA Global Careers’ın 

üçüncü çeyrekten itibaren daha az tweet atmayı tercih etmeye başlaması ve bunun 

yanında da çeyreksel bazda, belki de bir stratejik karar olarak, bir başka deyişle, 

yüksek etkileşim performansı alınan kategoriler yerine ,çeyreklik bazdaki geliştirilen 
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stratejilere göre hedeflenen kategorilere odaklanmaya başlanılarak, her çeyrekte farklı 

kategorilerin ön plana çıkartılmasının daha az etkileşim elde edilmesine neden 

olunduğunu söylemek mümkündür.  

 

Grafik 71: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Toplam Etkileşimin Kategorik İçeriği ve Paylaşılan 
Tweet’lerin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2018 

 

 
 

BofA Global Careers’ın Twitter hesabının 2019 yılının ilk çeyreğinde paylaşılan 

tweet sayısı 2018 yılının son çeyreğine göre daha düşük olsa da elde edilen etkileşim 

2018 yılının son çeyreğinden daha yüksektir. Bu noktada 2019 yılının ilk çeyreğinde 

en yüksek etkileşim alınan kategoriler incelendiğinde, “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” 

ve “Çalışan Kullanımı” kategorilerinden alınan etkileşim yılın ilk çeyreğinde en 

yüksek etkileşimi elde eden kategoriler olurken, aynı zamanda da, bu çeyrekte en çok 

sayıda paylaşılan tweet’lerin kategorilerinin yine aynı olduğu görülmektedir. 

Özellikle, 2018 yılında olduğu gibi, en yüksek etkileşim alınan kategorilerden ikisinin 
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2019 yılının ilk çeyreğinde ön plana çıkmasının 2018’in son çeyreğinden daha yüksek 

sayıda toplam etkileşime ulaşılmasını sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

2019 yılının ikinci çeyreğine bakıldığında hem paylaşılan tweet sayısının hem 

de elde edilen etkileşimin bir önceki çeyreğe göre yükseldiği görülmektedir. Bu 

çeyrekte en çok tweet atılan kategoriler ve en yüksek etkileşimin elde edildiği 

kategoriler bir önceki çeyrek ile benzerlik göstermektedir. Ancak “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” kategorilerinden alınan etkileşimin bir 

önceki çeyreğe göre daha düşük olduğu da tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu çeyrek 

önceki çeyreğe göre kıyasla elde edilen genel etkileşim açısından ise daha yüksek bir 

performans da göstermektedir. Bu noktada ikinci çeyreğin en yüksek etkileşimi elde 

eden kategorilerinin birinci çeyreğe göre daha düşük etkileşim elde etmesine rağmen 

genel etkileşim açısından daha yüksek etkileşimi almasını sağlayan noktalardan ilki, 

bu çeyrekte birinci çeyreğe daha yüksek sayıda tweet atılması, daha yüksek sayıda 

atılan bu tweet’lerin diğer kategorilerden paylaşılması ve paylaşılmış olan 

tweet’lerden, özellikle, tweet başına elde edilen etkileşim açısından yüksek bir geri 

dönüş alınmasının etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

2019 yılının üçüncü çeyreğine gelindiğinde ise, paylaşılan tweet sayısı bir 

önceki çeyreğe göre artış göstermesine rağmen, paylaşılan tweet’lerden alınan 

etkileşimde düşüş olduğu görülmektedir. Bu durumu daha iyi anlayabilme adına, 2019 

yılının üçüncü çeyreğinde en çok tweet paylaşılan kategoriler incelendiğinde, en çok 

tweet atılan kategorilerin “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Staj Programları” 

kategorileridir. Tıpkı 2018 yılın aynı çeyreğinde olduğu gibi, öğrencilerin işletmelerde 

yaz aylarında staj yapıyor olması durumu, 2019 yılının aynı çeyreğinde de “Staj 

Programları” kategorisinden en çok tweet atılma durumunu açıklamaktadır. Bu açıdan 

her iki yılın aynı çeyreğinde aynı kategoriden paylaşılan tweet’lerin en yüksek sayıda 

tweet paylaşılan kategoriler olması durumu yıllık bazda aynı çeyrek için 

karşılaştırıldığında, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde “Staj Programları” kategorisinden 

elde edilen etkileşimin 2019 yılına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum 

aynı zamanda da, 2019 yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre daha fazla 

tweet atılırken genel olarak bu çeyrekte daha düşük etkileşim elde edilme durumunu 

açıklayan etkenlerden biridir. Bir diğer etken ise, “Staj Programları” kategorisinin 
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diğer çeyreklerde en yüksek etkileşimi elde eden kategorilerle benzer olarak etkileşim 

performansı elde edememiş olmasıdır. 

2019 yılının son çeyreğinde ise, bir önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında bu 

çeyrekte paylaşılan tweet sayısı ve elde edilen etkileşim açsından çok küçük bir farkla 

geride olduğu görülmektedir.  

 

Grafik 72: Çeyreksel Bazda Elde Edilen Toplam Etkileşimin Kategorik İçeriği ve Paylaşılan 
Tweet’lerin Kategorik İçeriği, BofA Global Careers, 2019 

 

Yine bu çeyrekte de en yüksek tweet atılan ve etkileşim alınan kategori “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisidir. Bir önceki çeyrekte ön plana çıkan ”Staj 

Programları” kategorisinden bu çeyrekte herhangi bir tweet paylaşılmadığı 

görülmüştür. Ayrıca, bu çeyrekte yaklaşık olarak aynı etkileşim performansının 

alınmasının nedeni olarak diğer kategorilerden de tweet atılması ve düşük sayıda tweet 

atılan kategorilerden tweet başına yüksek oranda etkileşim alınmasını göstermek 

mümkündür.  
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BofA Global Careers’ın Twitter hesabının 2019 yılının genel olarak 

değerlendirildiğinde, öncelikle, bir önceki yılın aksine 2019 yılının son çeyreğine 

kadar ilk üç çeyrekte atılan tweet sayısı bir önceki çeyrekten daha yüksek olarak 

gerçekleşirken, sadece son çeyrekteki tweet sayısında az da olsa düşüş olduğu 

görülmektedir. Atılan tweet’lerden alınan etkileşim incelendiğinde, ilk iki çeyrekte 

atılan tweet sayısı arttıkça alınan etkileşimin de arttığı görülürken, üçüncü çeyrekte 

tweet sayısı artmasına rağmen alınan etkileşimde düşüş gerçekleşmiştir. Son çeyrekte 

ise, paylaşılan tweet sayısı bir önceki çeyreğe göre azalmasına rağmen, alınan 

etkileşimde küçük bir düşüş de olsa neredeyse aynı etkileşim elde edilmiştir. “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorisi her çeyrekte en çok tweet atılan ve etkileşim alınan 

kategori olurken, 2018 yılındaki tweet sayısı ve etkileşim performansı gibi olmasa da, 

“Çalışan Kullanımı” kategorisi üçüncü çeyrek haricinde en yüksek tweet sayısı ve 

etkileşim sayısına sahip ikinci kategoridir. Üçüncü çeyreğe bakıldığında, dönemsel 

durumdan dolayı, “Staj Programları” kategorisinin ikincil olarak ön plana çıktığı 

görülmüştür. 2018 yılına kıyasla etkileşim performansının daha negatif seyretmesinin 

nedeni olarak, en çok sayıda paylaşılan tweet sayısındaki azalma ve buna paralel 

olarak elde edilen etkileşimdeki düşüşü göstermek mümkündür. Ayrıca, diğer 

kategoriler yerine ağırlıklı olarak “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisinin ön 

plana çıkartılması 2019 yılındaki performans kaybının bir diğer nedeni olarak 

varsaymak yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. 

 

 

 

 

 



 

 

SONUÇ 

 Dijitalleşmeyle birlikte, her şeyin 1 veya 0’larla sayılabilen bir varlık, birer veri 

haline gelmesi ve id’leşme sonucunda, internet ve sosyal medya mecralarındaki her 

şey sayılabilen birer varlık haline gelmiştir. Her şeyin sayılabilir hale gelmesi ise, 

geleneksel medyanın yapısı gereği potansiyel bir konumda bulunan bu durumun yeni 

medyayla birlikte kinetik hale dönüşmesini sağlamıştır. Farklı bir şekilde ifade edecek 

olursak, özellikle şirketler veya markalar açısından, her şeyin bir veri, “id” olması 

durumu, onların kendilerini takip eden kullanıcıları hakkında varsayımlarda 

bulunmaktan öteye geçerek, kullanıcıların neredeyse tam olarak ne istediklerini 

öğrenme ve buna uygun pozisyon almalarına, strateji geliştirmelerine imkan vermeye 

başlamıştır. Bu çalışma kapsamında yukarıdaki bu durum analitik bir şekilde ele 

alınarak, Türkiye ve ABD’de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve en çok 

takipçisi olan bankaların işveren markalaşması odaklı kullandıkları Twitter hesapları, 

2018 ve 2019 yılları bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Buna göre 

araştırma kapsamında elde edilen bulgular kısaca özetlenecek olursa; 

• Paylaşılan tweet verisine bakıldığında, 2018 yılında her iki Twitter hesabının 

da yaklaşık olarak aynı sayıda tweet paylaştığı görülmüştür. Ancak 2019 yılında 

DenizBank İK bir önceki yıla göre %9, BofA Global Careers’ın ise bir önceki yıla 

göre %59’luk oranda daha az tweet paylaşmayı tercih ettiği görülmüştür. 2018 yılında 

her iki Twitter hesabının paylaşmış olduğu tweet sayısı açısından benzerlik 

bulunurken, 2019 yılında ise paylaşılan tweet’lerdeki azalma açısından benzerlik 

bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında her iki Twitter hesabının takipçileriyle bir 

önceki yıla göre daha az oranda etkileşime girmeyi tercih ettiği söylenebilmektedir. 

• Paylaşılan tweetler kategorik olarak sınıflandırıldığında, DenizBank İK’nın en 

çok Tweet’i  2018 ve 2019 yıllarında “Çevrimiçi Etkinlikler” ile “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden paylaşmıştır. BofA Global Careers ise, her iki 

yılda da en çok “Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” 

kategorilerinden tweet paylaşmıştır. Bu bakımdan her iki Twitter hesabı arasında 
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“Kariyer Etkinlikleri/Projeleri” kategorisi açısından benzerlik bulunmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında, DenizBank İK’nın “Yetenek Çekimi” faaliyetlerini “Dolaylı 

Yoldan Etkileşim”ile desteklediğini, BofA Global Careers’ın ise “Yetenek Çekimi” 

faaliyetlerini “İnsan Kaynakları Pazarlaması” faaliyetleriyle desteklediğini söylemek 

yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. 

• Her iki Twitter hesabının elde ettiği toplam etkileşim sayısına kategorik açıdan 

bakıldığında, 2018 ve 2019 yıllarında DenizBank İK en yüksek etkileşimi, en çok 

paylaşılan tweetlerin kategorilerine paralel olarak, “Çevrimiçi Etkinlikler” ve “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” kategorilerinden elde etmiştir. BofA Global Careers’ın da en 

yüksek etkileşimi en yüksek sayıda tweet paylaştığı kategoriler olan “Kariyer 

Etkinlikleri/Projeleri” ve “Çalışan Kullanımı” kategorilerinden elde etmiştir. Her iki 

Twitter hesabı bu bakımdan benzerlik göstermektedir.  

• Paylaşılan tweet’ler “İşveren Markalaşması Uygulamaları” açısından 

değerlendirildiğinde, 2018 yılında DenizBank İK’nın en çok tweet’i Dolaylı Yoldan 

Etkileşim” kategorisinden, BofA Global Careers’in ise “Yetenek Çekimi” 

kategorilerinden paylaştığı görülmüştür. 2019 yılında ise DenizBank İK ve BofA 

Global Careers’in en çok tweet’i “Yetenek Çekimi” kategorisinden paylaşmıştır. Her 

iki Twitter hesabının bu kapsamda paylaşmış olduğu tweet’ler açısından 2018 yılında 

kategorik olarak farklılık bulunmasına rağmen 2019 yılında benzerlik olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca, her iki Twitter hesabı her iki yılda da en az tweet’i “Yeteneği Elde 

Tutma” kategorisiden paylaştığı da belirlenmiştir. Bir başka deyişle, en az sayıda 

paylaşılan tweet açısından her iki Twiter hesabı arasında benzerlik bulunmaktadır.  

• “İşveren Markalaşması Uygulamaları” kapsamında paylaşılan tweet’lerin elde 

etmiş olduğu etkileşimlere bakıldığında, 2018 ve 2019 yıllarında en yüksek etkileşimi 

DenizBank İK “Dolaylı Yoldan Etkileşim” kategorisinden elde ederken, BofA Global 

Careers’ta “Yetenek Çekimi” kategorisinden gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığında 

her iki Twitter hesabı arasında benzerlik bulunmamaktadır. Ancak her iki Twitter 

hesabının da en yüksek etkişilemi en çok sayıda paylaşım yaptıkları kategorilerden 

elde etmeleri açısından benzerlik gösterdiklerini söylemek mümkündür. 2018 yılında 

DenizBank İK en çok paylaşımı da etkileşimi de “Dolaylı Yoldan Etkileşim” 

kategorisinden gerçekleşmiştir. 2019 yılında yapılan optimizasyon sonucunda ise, en 
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çok paylaşım yapılan kategori “Yetenek Çekimi” kategorsinden olurken en yüksek 

etkileşim ise 2018’te olduğu gibi “Dolaylı Yoldan Etkileşim” kategorisinden 

gerçekleşmiştir. Farklı bir şekilde ifade edecek olursak, yapılan optimizasyon 

sonucunda “Dolaylı Yoldan Etkileşim” kategorisi en yüksek etkileşim alınsa da bir 

önceki yıla göre düşüş gerçekleşmiştir. Ancak “Dolaylı Yoldan Etkileşim” yerine 

“Yetenek Çekimi” kategorsinden daha fazla tweet paylaşılması sayesinde diğer tüm 

kategorilerden elde edilen edilen etkileşim hem kategorik bazda hem de yıllık bazda 

artış göstermiştir. Bunun sonucunda da DenizBank İK’nın hesap perfomansı hem 

negatif etkilenmemiştir hem de ,aksine, daha fazla takipçi kazandığı görülmüştür. 

• Bofa Global Careers’ın her iki yılda da, DenizBank İK’nın ise, 2018 yılında 

yapmış olduğu optimizasyon sonrasında, 2019 yılından itibaren Twitter hesaplarını 

Yetenek Çekimi” amaçlı kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, her iki banka da Twitter 

hesaplarını en az oranda “Yeteneği Elde Tutma” amacıyla kullandığı tespit edilmiştir. 

• DenizBank İK ve BofA Global Careers elde ettikleri etkileşimlerin türleri 

olarak karşılaştırıldıklarında, 2018 ve 2019 yıllarında her ikisinin de en yüksek 

etkileşimi beğeni üzerinden aldığı tespit edilmiştir. 

• Paylaşılan Tweet’lerde DenizBank İK en çok “insan kaynakları”, “kariyer” ve 

“denizbank” kelime veya kelime gruplarını kullanırken, BofA Global Careers’ın ise 

öğrenci, kariyer, etkinlik, fırsat, iş, banka ve Amerika kelime veya kelime gruplarını 

içeren tweet’ler paylaşmıştır. Her iki Twitter hesabının takipçileriyle iletişime 

geçerken kullanmış oldukları kelime veya kelime grupları açısından genel olarak 

farklılık bulunmasına rağmen, her iki Twitter hesabı “kariyer” kelimesi açısından 

benzerlik göstermektedir.  

• Paylaşılan tweet’ler saat aralığı bakımından incelendiğinde, 2018 ve 2019 

yıllarında DenizBank İK’nın en çok tweet’i 12:00 – 18:00 saatleri arasında, BofA 

Global Careers’ın ise 18:00 – 00:00 saatleri arasında paylaştığı görülmüştür. Bu 

bakımdan her iki Twitter hesabı arasında tweet’lerin paylaşım saat aralıkları açısından 

farklılık bulunmaktadır. Ayrıca, her iki banka da en çok paylaşımda bulundukları 

ikinci saat aralığından paylaşmış oldukları tweet’lerini bir sonraki yıl daha fazla 

paylaşmayı tercih etmiştir. (BofA Global Careers bir sonraki yıl genel olarak daha az 
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tweet paylaştığından, paylaşılan tweet sayısı azalsa da oransal olarak artış 

görülmüştür.) 

• Paylaşılan tweet’ler saat aralığı ile elde edilen etkileşim (toplam 10+ etkileşim 

alan tweet’ler) arasındaki ilişkiye bakıldığında, 2018 ve 2019 yıllarında DenizBank 

İK’nın 10’dan fazla etkileşimi en yüksek sayıda aldığı saat aralığı, aynı zamanda, en 

yüksek sayıda tweet paylaşımında bulunduğu saat aralığıdır. Bu bakımdan BofA 

Global Careers incelendiğinde, 2018 yılında en çok tweet paylaşılan zaman aralığı ile 

10+ etkileşim alınan saat aralığı benzerlik gösterirken, 2019 yılında ise, BofA Global 

Careers en çok paylaşımda bulunduğu saat aralığı ile 10+ etkileşim elde edien saat 

aralığı açısından farklılık bulunmaktadır. Dolayısıyla, her iki Twitter hesabı en çok 

paylaşımda bulundukları saat aralığı ile 10+ etkileşim alma durumları açısından 2018 

yılında benzerlik gösterirken, 2019 yılı bakımından farklılık göstermektedir. Saatlik 

veriler açısından BofA Global Careers’ın bir sonraki yılın optimizasyonundaki tercihi 

değinilmesi gereken bir noktadır. BofA Global Careers 2018 yılında en çok paylaşım 

yaptığı ikinci saat aralığı olan 12:00 – 18:00 saat aralığından en yüksek etkileşimi 

almasına rağmen bir sonraki yıl bu saat aralığından paylaşmış olduğu tweet’lerin 

sayısını daha fazla etkileşim alma adına oransal olarak arttırmak yerine azaltmıştır. 

Bunun sonucunda da 18:00 – 00:00 saat aralığı her iki yılda da benzer etkileşimi 

alırken 12:00 – 18:00 saat aralığından alınan etkileşimden oldukça yüksek oranda bir 

düşüş gerçekleşmiştir.     

• DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın takipçilerinin Twitter hesaplarını 

açtıkları yıllar incelendiğinde, BofA Global Careers’ın takipçilerinin hesap açılış 

tarihlerinde 2017 yılından itibaren azalma görülürken, DenizBank İK tarafında ise 

2017 yılı ve sonrasında artış görülmüştür. Bu bakımdan her iki Twitter hesabı arasında 

farklılık olduğunu söylemek mümkündür.  

• DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın takipçilerinin kendi Twitter 

hesaplarından paylaşmış oldukları tweet sayıları açısından benzerlik taşımaktadır. 

• DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın takipçilerimin kendilerini Twitter 

hesaplarının “bio” alanlarında ifade etme şekilleri incelendiğinde, DenizBank İK’nın 

takipçileri kendilerini en çok “üniversite” ile tanımlarken, BofA Global Careers’ın 

takipçileri ise “işletme”, “finans” ve “kariyer” kelimeleri ile tanımlamaktadır. Bu 
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bakımdan her iki Twitter hesabı arasında farklılık olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

noktada, göreceli olarak da olsa, DenizBank İK’nın takipçilerinin daha çok üniversite 

öğrencileri ve yeni mezun kişilerden, BofA Global Careers’ın takipçilerinin ise 

üniversite öğrencilerinin yanı sıra ağırlıklı olarak profesyonellerden oluştuğunu 

söylemek mümkündür. 

• Paylaşılan tweet’lerden alınan etkileşime optimizasyon açısından bakıldığında, 

DenizBank İK’nın 2018 verilerine göre 2019’da paylaşım yaptığı tweet’lerin 

kategorilerinde oransal farklılık sonucunda 2019 yılında daha az tweet atmasına 

rağmen daha yüksek sayıda toplam etkileşime ulaştığı görülmüştür. BofA Global 

Careers tarafında ise yapılan optimizasyon sonucunda hem daha az tweet atılması hem 

de tweet’lerdeki kategorik değişiklikler sonucunda etkileşim oranında düşüşe neden 

olunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, DenizBanK İK’nın 2019 yılında gerçekleştiği bu 

optimizasyon sadece tweet/etkileşim oranına olumlu yönde etki etmemiştir, aynı 

zamanda da, 2019 yılında bir önceki yıla göre daha fazla yeni takipçi kazanıldığı da 

görülmüştür. Farklı bir şekilde ifade edilecek olursa, takipçilerle paylaşılan tweet’lerle 

daha az iletişim kurulmasına rağmen doğru optimizasyon sonucunda hem etkileşim 

hem de takipçi sayısında artış gerçekleşmiştir. 

• DenizBank İK ve BofA Global Careers’ın takipçi sayılarındaki değişime 

bakıldığında, DenizBank İK’nın 2019 yılında bir önceki yıla göre takipçi sayısını 

arttırdığı, BofA Global Careers’ın ise bir önceki yıla göre takipçi sayısında azalma 

olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, her iki Twitter hesabı arasında takipçi sayısındaki 

değişim açısından farklılık bulunmaktadır. Bunun temel sebebi de, yukarıda ve 

çalışma kapsamında detaylı olarak açıklandığı gibi, 2019 yılında hesap üzerinde takip 

edilen farklı stratejiler ve optimizasyon çalışmaları olduğunu söylemek mümkündür.  

Veri kullanımının veya analizinin belki de markalar veya şirketler açısından en 

önemli özelliklerinden biri, hedef kitleyi “hedefleri olan kitle” olarak anlamlandırma 

imkanı tanımaya başlamış olmasıdır. Bir başka deyişle, bireyin sosyal medyadaki 

kullanıcı versiyonu olan profili ile sayılabilen bir varlık haline gelmiş olması 

sayesinde, yapılan veri analizleri sayesinde markalar veya şirketler “30-45 yaş 

arasındaki grup”, “erkek-kadın” gibi klasik hedef kitle tanımlamalarının ötesine geçme 

imkanına kavuşmuştur. Bu durumun sonucunda, markaların veya şirketlerin hedef 
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kitleyi daha spesifik olarak tanımlama, anlamlandırma imkanı bulunmaktadır. 

Örneğin, verinin analizi sonucunda, herhangi bir sosyal medya hesabını takip eden 

kullanıcıların hangi içeriklere ilgi gösterdiğini, hangi saat aralıklarında aktif 

olduklarını, içeriklerle hangi yollarla etkileşim kurdukları, etkileşim kurarken hangi 

cihazları üzerinden bu etkileşimi gerçekleştirdikleri gibi hedef kitleyi klasik bir şekilde 

tanımlama biçimlerinin ötesine geçilme olanağı bulunmaktadır. Geleneksel medyada, 

bir dergiyi satın alan kişinin yaşam tarzı, nelerden hoşlandığıyla ilgili sınırlı 

varsayımlara dayanan yorumlar veya oldukça subjektif olan tahminlerde 

bulunulabilecekken, sosyal medyada aynı dergiyi takip eden bir kişiyle ilgili neredeyse 

nokta atışı yapabilecek kadar bilgiye erişilme imkanı bulunmaktadır. Bunun dışında, 

özellikle markalar için, sosyal medyanın ücretsiz, sınırsız ve sürekli ulaşılabilir olması 

durumu da oldukça önemlidir. Herhangi bir fiziki medya ürünü ve içeriği maddi 

anlamda ona ulaşabilecek tüketicisinin sınırlarıyla doğru orantılıyken; sosyal medya 

ücretsizdir, herhangi bir sayfa veya hesap oluşturmak için bir ücret talep 

edilmemektedir. Ücretsiz olarak sunulmasının en büyük sebebi ise, asıl ürün ve 

içeriğin kullanıcının kendisi olmasıdır. Bu durum, aynı zamanda da, sınırsızlığı da 

sağlamaktadır. Herhangi bir gazetenin son sayfası bulunurken, sosyal medyadaki bir 

mecranın herhangi bir sınırı bulunmamaktadır. Bu sınırsızlıkla birlikte, aslında, 

sonsuzlukta oluşmakta ve herhangi bir kullanıcı 7/24 hizmet veren bir işletmeyi ziyaret 

eder gibi sosyal medyadaki sayfaları ziyaret edebilmekte ve içerikler aracılığıyla 

markalar veya şirketlerle etkileşime girebilmektedir.  

Kullanıcının her geçen daha fazla sayılabilir bir varlık haline gelmesi, aynı 

zamanda, şirketlerin işveren markası stratejileri ve bu durumun işveren 

markalaşmalarına yansıması açısından da önemlidir. Çünkü günümüzde bir markanın 

veya şirketin sosyal medya hesabının başarısı takipçileriyle girebildiği etkileşim kadar 

olduğunu söylemek mümkündür. Bunun sonucunda da, kullanıcının süreç içerisinde 

aktifleşmesi ve kontrolü ele almaya başlaması ile de veri önem kazanmaya başlamıştır.  

Verinin öne çıkmaya başlaması ile de kullanıcıların ilgi ve isteklerini dikkate alarak 

içerik üretimi, paylaşımı ve bunun sonuncunda da etkileşim odaklı bir iletişim şekline 

doğru tüm süreçlerin evrilmesine neden olmaktadır. Bir başka deyişle, ilk etapta 

sadece “içerik kraldır” anlayışı hüküm sürerken zaman içerisinde her geçen gün daha 
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fazla şekilde kullanıcının hakimiyetin artması sonucunda, bu anlayış yerini “içerik 

kraldır, etkileşim ise kraliçedir” (Stewart, 2021) anlayışına bırakmaktadır. Bununla 

birlikte, sadece içeriğin değil etkileşimin de en az içerik kadar önemli olduğunun kabul 

görmeye başlamasıyla veri de en az bu iki nokta kadar önemli bir hale gelmiştir. Farklı 

bir şekilde ifade edecek olursak, kullanıcıların sosyal medyada geçirmiş oldukları süre 

içerisinde gerçekleştirdikleri etkileşim sonucunda elde edilen veri, belki de, satılan, 

pazarlanan ürün veya hizmetlerin en az kendisi kadar önemli bir hale gelmektedir. 

Örneğin, yapılan bir araştırmaya göre (Universium, 2019: 20), araştırmaya katılan 

şirketler 2016 yılında %48, 2017’de %63, 2018’de ise %70 oranında sosyal medya 

üzerinde gerçekleştirdikleri işveren markalaşması faaliyetlerinde video kullandıklarını 

belirtirken, bu oran 2019 yılında %94’e kadar çıktığı görülmektedir. Şirketlerin video 

içerik kullanımına neredeyse iki kat oranında daha fazla yer verildiği görülmektedir. 

Bir başka deyişle, kullanıcıların zaman içerisindeki eğilimlerini tespit eden şirketlerin, 

sosyal medyadaki kullanıcıların tüketeceği veya tüketme olasılığı daha yüksek olan 

içeriklere ve içerik türlerine yöneldiklerini söylemek yanlış bir değerlendirme 

olmayacaktır. Bu noktada verinin elde edilmesi kadar elde edilen verinin doğru bir 

şekilde okunup anlamlandırılması sonucunda ortaya çıkacak stratejiler ve iletişim 

kurma biçimleri de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Aynı araştırmaya 

katılan şirketlerin “işveren markası kapsamında çalışanlarla ilgili daha çok hangi içerik 

konularına yer verdiklerini” belirttikleri bir başka cevaba göre ise (Universium, 2019: 

20), şirketlerin sosyal medya hesaplarında %94 oranında çalışan video ve 

fotoğraflarına, %86 oranında ise çalışan ifadelerine ve iş ortamındaki hikayelere yer 

verdiklerini belirtmişlerdir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, bu verilerin tesadüfi 

olarak ortaya çıkmadığını, aksine, çeşitli ölçümleme ve analizler sonucunda ortaya 

çıkan değerlendirmeler sonucunda bir işveren markası içerik stratejisi haline geldiğini 

ve bu stratejilere dayanarak işveren markalaşması olarak sosyal medya mecralarında 

uygulandığını söylemek mümkündür. Bu noktada verinin elde edilip yorumlanması 

oldukça önemlidir. Çünkü markalar ve şirketler açısından, artık, kullanıcıların tek 

seferlik ürün veya hizmet pazarlanabilecek müşteri grupları olmasının yerine, onların 

ilgi ve eğilimlerinin anlaşılmasıyla sadece bir defaya mahsus satış ve müşteri ilişkisi 

değil, neredeyse markanın varlığı sona erene kadar sürdürülebilecek bir ilişki daha 
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önemli olmaya başlamıştır. Benzer bir şekilde, işveren markası stratejileriyle yönetilen 

sosyal medya hesaplarında da mevcut ve potansiyel hedef kitleyle, artık, tek seferlikten 

daha çok kalıcı bir ilişki kurulma hedefiyle de ortaya çıkmaktadır. Nasıl herhangi bir 

canlının yaşayabilmesi temel ihtiyaçlarını gidermesine bağlı ise, sosyal medyada yer 

alan herhangi bir marka veya şirketin mevcut ve potansiyel hedef kitlesiyle birlikte 

yaşayabilmesi etkileşim almasına bağlıdır. Bu duruma, insan kaynakları veya kariyer 

odaklı faaliyet gösteren şirketlerin hesapları üzerinden bakılacak olursa, rekabetin bu 

kadar yüksek olduğu bir alanda, bir başka deyişle yetenek savaşlarının olduğu bir 

dönemde, gelen potansiyel takipçiyi kaçırmamak ve mevcut takipçileri de elde tutmak 

oldukça önemlidir. Bu iki grubu doğru bir şekilde yönetebilmenin yolu ise verileri 

analiz etmekten geçmektedir. Şirketler kariyer odaklı kullandıkları sosyal medya 

hesaplarından elde etmiş oldukları veriyi analiz ederek, mevcut ve potansiyel 

takipçilerinin hoşuna gidebilecek ögeleri barındıran içerikler üretmeleri sonucunda 

etkileşim elde etmeleri gerektiğinin farkındadır ve özellikle de bu durum ideal işveren 

olma ve yetenek çekimi açısından şirketler veya markalar açısından oldukça önemli 

hale gelmektedir.  
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EK 1: Sosyal Medya Analizi ve İçerik Analizi Kapsamında Kullanılan Sorular 

 Soru 

Hesap Yönetimi  

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarından aylık bazda atılan tweet sayısı ne 

kadardır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarından aylık bazda atılan tweet sayısı 

açısından herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmaktadır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarından çeyreksel bazda atılan tweet sayısı 

ne kadardır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarından çeyreksel bazda atılan tweet sayısı 

açısından herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta 

mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in “İK 

Pazarlaması” üst kategorisi altında atmış oldukları tweet 

sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in “İK 

Pazarlaması” üst kategorisi altında atmış oldukları tweet’ 

sayısı bakımından herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Dolaylı Yoldan Etkileşim” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Dolaylı Yoldan Etkileşim” üst kategorisi altında atmış 
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oldukları tweet’ sayısı bakımından herhangi bir 

benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yetenek Çekimi” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yetenek Çekimi” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’ sayısı bakımından herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yeteneği Elde Tutma” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yeteneği Elde Tutma” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet’ sayısı bakımından herhangi bir 

benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” atmış 

oldukları tweet’lerde en çok hangi kelimeleri 

kullanmaktadır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” atmış 

oldukları tweet’lerde en çok kullandıkları kelimeler 

açısından herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta 

mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” 

tweet’lerinde en çok kullandıkları hashtag’ler nelerdir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” 

tweet’lerinde en çok kullandıkları hashtag’ler arasında 

herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 
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• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

atmış oldukları tweet’lerini hangi saat aralıklarında 

atmaktadır?  

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

atmış oldukları tweet’lerin saat aralığı açısından herhangi 

bir benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” kariyer 

hesaplarını takip eden takipçi sayısının aylık bazdaki 

değişimi/gelişimi nasıldır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” kariyer 

hesaplarını takip eden takipçi sayısının aylık bazdaki 

değişimi/gelişimi arasında herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

Takipçi  

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

takipçileri Twitter hesaplarını hangi yıllarda açmıştır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

takipçileri Twitter hesaplarını açma açısından herhangi bir 

benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

takipçilerinin atmış olduğu tweet sayısı ne kadardır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

takipçilerinin atmış olduğu tweet sayısı açısından 

herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” 

sayfalarını takip eden takipçilerin takipçilerinin sayısı ne 

kadardır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” 

sayfalarını takip eden takipçilerin takipçilerinin sayısı 
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açısından herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta 

mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

takipçileri Twitter hesaplarındaki bio’larında kendilerini 

hangi kelimelerle ifade etmektedir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

takipçilerinin Twitter hesaplarındaki bio’larında 

kendilerini ifade etme açısından herhangi bir 

benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

Etkileşim • “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

yıllık bazda en çok beğeni alan 3 tweet’i hangisidir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

yıllık bazda en çok beğeni alan 3 tweet’i arasında 

kategorik olarak herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

yıllık bazda en çok RT alan 3 tweet’i hangisidir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

yıllık bazda en çok yorum alan 3 tweet’i hangisidir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

yıllık bazda en çok RT alan 3 tweet’i arasında kategorik 

olarak herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

yıllık bazda en çok yorum alan 3 tweet’i arasında 

kategorik olarak herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

çeyreksel bazdaki tweet’lerden alınan beğeni ve RT 

sayıları ne kadardır? 
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• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

çeyreksel bazdaki tweet’lerden alınan beğeni ve RT 

sayılarında herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta 

mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” 

kariyer hesaplarını takip eden kullanıcı sayısı ile 

tweet’lerin aldığı beğeni ve RT sayıları ne kadardır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers” 

kariyer hesaplarını takip eden kullanıcı sayısı ile 

tweet’lerin aldığı beğeni ve RT sayıları arasında herhangi 

bir ilişki bulunmakta mıdır?(kullanıcı sayısındaki değişim 

etkileşime yansımış mı) 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

atmış oldukları tweet’lerin saatleri ile tweet’lerden alınan 

beğeni ve RT sayıları ne kadardır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

atmış oldukları tweet’lerin saatleri ile tweet’lerden alınan 

beğeni ve RT sayıları arasında herhangi bir ilişki 

bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarından atılan tweet’lerden alınan beğeni ve 

RT kategorik olarak yıllık bazda ne kadardır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarından atılan tweet’lerden alınan beğeni ve 

RT kategorik olarak yıllık bazda farklılık/benzerlik 

göstermekte midir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarından atılan tweet’lerden alınan beğeni ve 

RT kategorik olarak çeyreksel bazda ne kadardır? 
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• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

çeyreksel bazdaki tweet’lere alınan beğeni ve RT sayıları 

herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in “İK 

Pazarlaması” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’lerden yıllık bazda almış oldukları beğeni ve RT 

sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in “İK 

Pazarlaması” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’lerden yıllık bazda almış oldukları beğeni ve RT 

sayısı açısından herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in “İK 

Pazarlaması” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’lerden çeyreksel bazda almış oldukları beğeni ve 

RT sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in “İK 

Pazarlaması” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’lerden çeyreksel bazda almış oldukları beğeni ve 

RT sayısı açısından herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Dolaylı Yoldan Etkileşim” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet’lerden yıllık bazda almış oldukları beğeni 

ve RT sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Dolaylı Yoldan Etkileşim” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet’lerden yıllık bazda almış oldukları beğeni 

ve RT sayısı açısından herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 
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• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Dolaylı Yoldan Etkileşim” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet’lerden çeyreksel bazda almış oldukları 

beğeni ve RT sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Dolaylı Yoldan Etkileşim” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet’lerden çeyreksel bazda almış oldukları 

beğeni ve RT sayısı açısından herhangi bir 

benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yetenek Çekimi” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’lerden yıllık bazda almış oldukları beğeni ve RT 

sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yetenek Çekimi” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’lerden yıllık bazda almış oldukları beğeni ve RT 

sayısı açısından herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yetenek Çekimi” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’lerden çeyreksel bazda almış oldukları beğeni ve 

RT sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yetenek Çekimi” üst kategorisi altında atmış oldukları 

tweet’lerden çeyreksel bazda almış oldukları beğeni ve 

RT sayısı açısından herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yeteneği Elde Tutma” üst kategorisi altında atmış 
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oldukları tweet’lerden yıllık bazda almış oldukları beğeni 

ve RT sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yeteneği Elde Tutma” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet’lerden yıllık bazda almış oldukları beğeni 

ve RT sayısı açısından herhangi bir benzerlik/farklılık 

bulunmakta mıdır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yeteneği Elde Tutma” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet’lerden çeyreksel bazda almış oldukları 

beğeni ve RT sayısı ne kadardır? 

• Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

“Yeteneği Elde Tutma” üst kategorisi altında atmış 

oldukları tweet’lerden çeyreksel bazda almış oldukları 

beğeni ve RT sayısı açısından herhangi bir 

benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

İşveren Markası 

Uygulamaları 

 

İK Pazarlaması • “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları paylaştıkları içeriklerinde mevcut 

çalışanlarına yer vermekte midir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları paylaştıkları içeriklerinde mevcut 

çalışanlarına yer verme açısından herhangi bir 

benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları takipçilerine şirket haberleri, sosyal 

sorumluluk faaliyetleri, aldıkları ödüller, kazandıkları 

başarılar hakkında yaptıkları paylaşımlarla 

bilgilendirmede bulunmakta mıdır? 
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• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları takipçilerine şirket haberleri, sosyal 

sorumluluk faaliyetleri, aldıkları ödüller, kazandıkları 

başarılar hakkında yaptıkları paylaşımlarla 

bilgilendirmede bulunmakta açısından herhangi bir 

benzerlik/farklılık bulunmakta mıdır? 

Dolaylı Yoldan 

Etkileşim 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarında soru sorarak, anket yaparak, yarışma 

düzenleyerek çevrim içi etkinliklerle iletişim kurulmakta 

mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarında soru sorarak, anket yaparak, yarışma 

düzenleyerek çevrim içi etkinliklerle iletişim kurulmakta 

açısından herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta 

mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarında özel gün/hafta içeriklerine yer 

verilmekte midir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarında özel gün/hafta içeriklerine yer verme 

açısından herhangi bir benzerlik/farklılık bulunmakta 

mıdır? 

 

Yeteneği Elde 

Tutma 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesaplarını çalışanlarını elde tutma kapsamında 

yapmış oldukları İK projelerine paylaştıkları içeriklerde 

yer vermekte midir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları paylaştıkları içeriklerinde çalışanları 
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elde tutma kapsamında yapmış oldukları İK projeleriyle 

ilgili içerik paylaşımı açısından farklılık/benzerlik 

göstermekte midir? 

Yetenek Çekimi • “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları yetenek çekimi faaliyetleri kapsamında 

staj programları ve iş ilanlarıyla ilgili içerik 

paylaşımından bulunmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları paylaştıkları içeriklerinde yetenek 

çekimi faaliyetleri kapsamında staj programları ve iş 

ilanlarıyla ilgili içerik paylaşımı açısından 

farklılık/benzerlik göstermekte midir? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları yetenek çekimi faaliyetleri kapsamında 

kariyer günü etkinlikleri ve projeleriyle ilgili içerik 

paylaşmakta mıdır? 

• “Deniz Bank İK” ve “BofA Global Careers”in 

kariyer hesapları paylaştıkları içeriklerinde yetenek 

çekimi faaliyetleri kapsamında kariyer günü etkinlikleri 

ve projeleriyle ilgili içerik paylaşımı açısından 

farklılık/benzerlik göstermekte midir? 
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EK 2: İçerik Analizi Kategorileri, Açıklamaları ve Örnek İçerikler 

Başlık Kategori Kategori İçeriği Örnek İçerik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan 

Kaynakları 

Pazarlaması 

Başarı Şirketin ve 

herhangi bir şirket 

çalışanının 

kazandığı veya 

birim olarak 

kazanılan 

başarılar, almış 

oldukları ödülleri 

içeren 

tweet’lerdir. 

 

 

 

Şirket 

Haberleri 

Şirketin 

ürün/hizmet 

tanıtımının 

yapıldığı veya 

şirket içerisinde 

uygulanmaya 

başlayan ve tüm 

çalışanları 

etkileyen 

politikaların 

duyurulduğu 

tweet’lerdir. 
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Sosyal 

Sorumluluk 

Dezavantajlı 

bireyler, 

çocuklar, çevre 

vb. alanlardaki 

faaliyetleri içeren 

tweet’lerdir. 

 

 

 

 

Çalışan 

Kullanımı 

Şirket 

çalışanlarıyla 

gerçekleştirilen 

soru-cevap, 

röportaj vb. gibi 

şirket, 

pozisyonlar ve 

çalışma şartları 

vb. konularla 

ilgili bilgi 

vermeyi 

amaçlayan 

içerikler ile 

çalışanların iş 

ortamı ve 

dışındaki 

etkinliklerine de 
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yer veren 

tweet’lerdir. 

 

Dolaylı 

Yoldan 

Etkileşim 

Özel 

Gün/Hafta 

Önemli gün ve 

haftalarla ilgili 

atılan 

tweet’lerdir. 

 

 

Çevrimiçi 

Etkinlik 

Takipçilerle 

yarışma, soru-

cevap, öneri, özlü 

söz/alıntı 

paylaşımı, anket 

gibi yollarla 

iletişime geçerek 

etkileşim kurmayı 

amaçlayan 

tweet’lerdir. 

 

 

 

 

 

Yeteneği 

Elde Tutma 

İnsan 

Kaynakları 

Projeleri 

İnsan kaynakları 

departmanı ve 

işveren markası 

ekibi tarafından 

yeteneği elde 

tutma amacıyla 
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mevcut çalışanlar 

için 

gerçekleştirilen 

eğitim, etkinlik, 

söyleşi vb. 

içerikleri 

kapsayan 

tweet’lerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetenek 

Çekimi 

Staj 

Programları 

Potansiyel çalışan 

adayları olan lise 

ve üniversite 

öğrencilerine 

yönelik 

düzenlenen staj 

programları 

hakkındaki 

tweet’lerdir. 

 

 

Kariyer 

Günü 

Etkinlikleri 

ve Projeleri 

Üniversite/lise 

kariyer günü 

etkinlikleri, 

sohbetleri vb. 

kariyer odaklı 

olarak başta insan 

kaynakları 

departmanı ve 

işveren markası 

ekibi gibi daha 

spesifik birimler 
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tarafından 

gerçekleştirilen 

etkinlikleri ve 

projeleri içeren 

tweet’ler 

İş İlanları İş arayışı ve iş 

değiştirme amacı 

olan potansiyel 

çalışan adaylarına 

yönelik yetenek 

çekimi 

kapsamında da 

değerlendirilebile

cek iş ilanları ile 

ilgili tweet’lerdir. 
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EK 3: 2018 ve 2019 Yıllarında Denizbank İK ve BofA Global Careers’ın En Çok/En 

Az Etkileşim Alan Kategorileri 

Twitter  

Hesabı 

En Çok Tweet 

Atılan 

Kategoriler 

İşveren 

Markalaşması 

Kategorisi 

En Az Tweet 

Atılan 

Kategoriler 

İşveren 

Markalaşması 

Kategorisi 

DenizBank İK 

(2018) 

“Çevrimiçi 

Etkinlikler” 

“Kariyer 

Etkinlikleri/Proj

eler” 

“Dolaylı Yoldan 

Etkileşim” 

“Yetenek Çekimi” 

“Başarı” 

“İK Projeleri” 

“İnsan 

Kaynakları 

Pazarlaması” 

“Yeteneği Elde 

Tutma” 

 

BofA Global 

Careers (2018) 

“Kariyer 

Etkinlikleri/Proj

eler” 

“Çalışan 

Kullanımı” 

“Yetenek Çekimi” 

“İnsan Kaynakları 

Pazarlaması” 

“Özel 

Gün/Hafta” 

“İK Projeleri” 

“Dolaylı Yoldan 

Etkileşim” 

“Yeteneği Elde 

Tutma” 

 

DenizBank İK 

(2019) 

“Kariyer 

Etkinlikleri/Proj

eler” 

“Çevrimiçi 

Etkinlikler” 

“Yetenek Çekimi” 

“Dolaylı Yoldan 

Etkileşim” 

“Şirket 

Haberleri”, 

“Başarı” 

“İnsan 

Kaynakları 

Pazarlaması” 

“İnsan 

Kaynakları 

Pazarlaması” 

 

BofA Global 

Careers (2019) 

“Kariyer 

Etkinlikleri/Proj

eler” 

“Çalışan 

Kullanımı” 

 

“Yetenek Çekimi” 

“İnsan Kaynakları 

Pazarlaması” 

“İK Projeleri” 

“Şirket 

Haberleri” 

 

“Yeteneği Elde 

Tutma” 

“İnsan 

Kaynakları 

Pazarlaması” 

 

 

 


