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Başlarken
1997’de SixDegrees.com ile kullanıcıların hayatına dahil 
olan sosyal medya, Friendster, MySpace, LinkedIn, XING 
ve Facebook gibi ‘sosyal ağ modeli’ne dayalı başarılı 
platformlarla gelişmeye ve her geçen gün kullanıcı sayısını 
artırmaya devam etti. ‘We Are Social, Hootsuite’ Ocak 
2021 verilerine göre yaklaşık 4.66 milyar internet 
kullanıcısı ve %59.5’lik bir internet penetrasyonu varken, 
nüfusun %53.6’sını oluşturan 4.2 milyar sosyal medya 
kullanıcısı mevcut.

Bununla birlikte pandemi döneminde yapılan araştırmalara 
göre internet kullanıcıları salgın sırasında sosyal medya 
kullanımlarını %72 ve sosyal medya paylaşımlarını %43 
artırmış durumdalar. Sosyal medya platformları, bireylerin 
kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlamanın yanı 
sıra, şirketlerin de temel pazarlama araçlarından biri 
olmaya ve bu yönde geliştirmeler yapmaya devam ediyor. 
Pandemiyle birlikte artan sosyal medya gruplarının yanı 
sıra kimi zaman ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan nefret 
söylemlerinin bir siyasi propoganda aracı haline gelmesi 

ve rahatsız edici içerikler, genç kullanıcıların çoğunluğu 
oluşturduğu sosyal medya platformlarının daha gelişmiş 
güvenlik önlemleri almasına neden oluyor. 2020’de evde 
geçirilen dönemi avantaja çeviren sosyal medya 
şirketleri, canlı yayın akışı ve video paylaşım özelliklerini 
geliştirmeye devam ediyor. Her geçen gün bir yenisi 
eklenen bu platformlar arasında, Facebook ve 
Instagram gibi geleneksel şirketler, hızlı güncellemelerle 
zirvede kalmayı başarıyor.

Sosyal medyanın ve beğeni sayılarının yarattığı sanal 
algının verdiği rahatsızlıkların yanı sıra, bu platformların 
stratejik bir şekilde kullanıldığında şirketlerin öne 
çıkmasını ve ilerlemesini sağlayan önemli bir dijital temel 
oluşturduğunu görebiliyoruz. Bu raporumuzda sosyal 
medyanın 2021’de öne çıkan trendlerini ve sosyal medya 
uygulamalarını inceleyerek sektöre katkı sağlamayı 
hedefliyoruz.
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Yıllara Göre Sosyal Medya Platformlarındaki Kullanıcı Değişimi
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‘Our World in Data’(1) ve 
‘Statista’(2) verilerine göre, 
son 30 gün içinde sosyal 
medya platformlarına giriş 
yapmış aktif kullanıcı sayıla-
rı 2004’ten 2020’ye ivmeli 
bir artış gösteriyor. Buna 
göre, Facebook, Youtube ve 
Whatsapp gibi geleneksel 
platformlar, başı çekmeye 
devam ediyor.
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‘Comscore’ 2018 Küresel Dijital Geleceğe Odaklanma 
Raporu’na göre(3) günlük olarak en çok zaman geçirilen 
platform 52 dakikayla TikTok oluyor.

‘Datareportal’ Dijital 2021 Küresel Genel Bakış Raporu verilerine göre 
2021’de dünya genelindeki toplam aktif kullanıcı sayıları ve 2020’den 
bu yana 1 yıllık kullanıcı sayısındaki değişim aşağıdaki gibidir:(4) 

Sosyal Medya Platformlarında Geçirilen Günlük Zaman
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Sosyal Medya Kullanım ve Kullanıcı Verileri

Sosyal Medya Kullanıcı Verileri

sosyal medya 
platformlarına cep 
telefonlarından erişen 
toplam kullanıcı sayısı

milyar4.15

sosyal medya 
platformlarına cep 
telefonlarından 
erişen toplam 
kullanıcıların yüzdesi

%98.8

toplam aktif sosyal 
medya kullanıcı sayısı

milyar4.20

toplam aktif sosyal 
medya kullanıcı yüzdesi

%53.6

2020’den 2021’e kadar 
sosyal medya kullanıcı 
sayısındaki 1 yıllık değişim

%+13.2
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Sosyal medya, toplumsal alanda var olmak, 
sosyal ağımızı genişletmek ve yeniliklerden ha-
berdar olabilmenin gerekliliklerinden biri olarak 
karşımıza çıkıyor. Günün sonunda kullanıcılar 
sosyal medyada geçirilen zaman için bilinçli bir 
tercih yapıyorlar. Fakat gündemden uzak kalma 
korkusu sosyal medya bağımlılığımızı pekiştirir-
ken uygulamalardaki sonsuz kaydırma özelliği bizi 
gerçek zamanlı bilgi alışverişine sürükleyen kalıcı 
bir alışkanlığa dönüşüyor. Bunun yanı sıra pazar-
lama ayağını büyük ölçüde besleyerek büyük şir-
ketleri destekleyen sosyal medya,bu alanda da 
günümüzde bir gereklilik haline geliyor.

Araştırmalara göre kullanıcıların %45'i uyku yerine 
sosyal medyayı kontrol etmeyi tercih ederken(5) 
%50'si akıllı telefonlarını sosyal medyayı kontrol 
etmek için kullanıyor.(6) AT & T’nin yakın zaman-
daki ‘It Can Wait’ kampanyası, sürücülerin %90'ı-
nın direksiyon başında akıllı telefon kullandığını 
itiraf ettiklerini bildiriyor.(7)

Sosyal Medyanın Bağımlılık ve 
Gereklilik Olarak İki Yüzü ‘Statista’ tarafından 2021 Ocak ayında yayınlanan çalışma, 

dünya çapında 2012’den 2020’ye kadar sosyal medyada 
geçirilen günlük ortalama süreleri ortaya koyuyor.(8)

Sosyal Medyada Geçirilen Günlük Zaman
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Kullanıcıların %45'i uyku yerine 
sosyal medyayı kontrol etmeyi 
tercih ediyor. 

Kullanıcıların %50'si akıllı 
telefonlarını sosyal medyayı 
kontrol etmek için kullanıyor.

%45

%50

2021 Sosyal Medya Trendleri



Son yıllarda bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasıyla 
veri gizliliği ve güvenliği, sosyal ağların manşetlerini 
oluşturan konular haline gelmeye başladı. Ocak 
2020'de Facebook, kullanıcıların gizlilik haklarının 
büyük ölçüde ihlal edildiği bir toplu dava için 550 
milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Bunun üzerine 
birçok sosyal medya platformu, güvenlik politikalarını 
daha sıkı bir şekilde düzenlemeye başladı. Bunun yanı 
sıra 2021’de ise Facebook, Fransa'da 'aldatıcı' güvenlik 
iddiaları nedeniyle dava ediliyor ve rutin olarak nefret 
söylemi ve yanlış bilginin yayılmasını durdurmak için 
güvenlik önlemleri almamakla suçlanıyor.(10)

Parler’in yanı sıra son dönemde dünyanın en popüler 
tartışma platformlarından biri olan Reddit, nefret söy-
lemlerine yönelik bir forumunu kapatırken Youtube, 
aralarında tanınmış kişilerin de olduğu milliyetçi bir 
topluluğu platformundan yasakladı.(11) Nefret söylemle-
ri nedeniyle yasaklanan uygulamaların ardından ifade 
özgürlüğü ve sansür sorunlarıyla yüzleşen sosyal plat-
formlar, gençlerin zarar görebileceği gerçeği karşısın-
da 2021’de güvenlik önlemlerini artırma politikasını iz-
lemeye devam ediyor.

Güvenlik Önlemleri Artırılırken 
Rahatsız Edici İçerikler Yeniden 
DeğerlendiriliyorSosyal medya günümüzde şirketler için tercihten öte 

bir gereklilik halini alıyor. Özellikle Y ve Z kuşağı tü-
keticilerinin dikkatini çekmek için rekabet eden şir-
ketler, marka kimliklerini ve pazarlama stratejilerini 
büyük ölçüde sosyal medyada sergiliyor.

Doğrudan satışların yanı sıra, dikkatli bir şekilde 
planlanan sosyal medya stratejisi, yeni tüketicilerle 
bağlantılar kurulmasını ve toplulukların neyi sevip 
sevmediklerinin analiz edilmesiyle ölçeklenebilir he-
defler konulmasına yardımcı oluyor. Bu hedefler 
Facebook ve Instagram üzerinden verilen reklamların 
yanı sıra, içerik açısından sürekli bir beslemeye ihti-
yaç duyan topluluklar için de büyük önem taşıyor.

Alışveriş yapılabilir gönderilerden Instagram 
Storefronts'a, artık birçok sosyal ağ sürekli olarak 
perakende platformlarına dönüşüyor. Küçük-orta iş-
letmelerin %71'i sosyal medyayı ürün ve hizmet pa-
zarlamak için kullanıyor ve bunu yapanların %52’si 
günlük olarak paylaşım yapıyor. Müşterilerin %63'ü 
ise şirketlerin sosyal medyaları aracılığıyla müşteri 
hizmeti sunmasını bekliyor.(9)

Alışverişin Yeni Platformu 
Olarak Sosyal Medya

Markaların müşterileri için bir ağ platformu sağla-
mak üzere oluşturduğu benzer ilgi alanlarına sahip 
kullanıcıların içerik hakkında konuşmak için katıla-
bileceği özel sosyal grupların sayısı artıyor. İnsan-
ların daha fazla bir araya gelmek istemesinde 
pandemi dönemindeki sosyal yalıtılmışlığın da 
büyük etkisi var. Bunun yanı sıra sosyal medyayı 
aktif olarak kullanan şirketler, içeriklerini topluluk-
ların yorumlarıyla ve onlardan gelen isteklerle bir-
likte şekillendirerek kullanıcı sadakati yaratma yo-
lunda sağlam adımlar atıyor.

Sosyal Medya Toplulukları Artıyor

Müşterilerin %63'ü şirketlerin 
sosyal medyaları aracılığıyla 
müşteri hizmeti sunmasını bekliyor.
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2014 yılında Çin yönetim kurulu, bireylerin, işletmele-
rin ve hükümet yetkililerinin itibarlarını derecelendir-
mek için ülke çapında bir izleme sistemi kurulması 
çağrısında bulundu. ‘Civility code’ adıyla yürürlüğe gi-
recek olan uygulama aracılığıyla vatandaşların davra-
nışlarını puanlamayı amaçlayan sistem, henüz uygula-
maya geçmeden kullanıcılar arasında büyük tepkilere 
yol açtı. Bunun üzerine 2020’nin son çeyreğinde gelen 
açıklamalarda sisteme katılımın zorunlu olmadığı bildi-
rildi.

Puanlar, insanların trafik kurallarına ne kadar uyduğu-
na, toplum hizmetlerine ne kadar katkıda bulundukla-
rına, çöpleri ayırıp ayırmadıklarına ve yiyecek israf se-
viyesine göre veriliyor. Değerlendirmeler sonucunda 
daha yüksek puana sahip olanlar, toplu taşıma veya 
film biletlerinde indirim gibi birçok avantajdan yararla-
nabiliyorlar. Sosyal kredi sisteminin sosyal medyanın 
geleceği olabileceği endişesi taşıyan kullanıcılar, bunu 
bir tür diktatörlük olarak adlandırırken, bazıları haliha-
zırda varolan cezalandırma sistemi için yeni bir formül 
haline gelebileceğini öngörüyor. 

Sosyal Medyanın Geleceği 
ve Sosyal Kredi Sistemi

TikTok gibi yeni platformlardan bazılarının hızla yük-
seldiği ve uzun süredir kullanılan platform kullanıcı 
sayılarına eriştiği gerçeğinin yanı sıra, Facebook ve 
Instagram gibi geleneksel sosyal ağlar, özelliklerini 
güncellemeye ve birçok yeni özelliği sistemlerine en-
tegre ederek kazandıkları kullanıcı kitlelerini koruma-
ya devam ediyor.

‘Hootsuite’ 2021 Social Trends Raporu’na göre, şir-
ketlerin %60'ı 2021'de Instagram bütçesini; %46'sı 
Facebook bütçesini ve %14'ü TikTok pazarlama büt-
çesini artırmayı planladığını belirtiyor. Bununla birlik-
te katılımcılara hedefleri için en etkili gördükleri plat-
formlar sorulduğunda Facebook %78, Instagram 
%70, LinkedIn %42 ve Twitter %33 ile başı çekiyor.(13)

Geleneksel Platformlar 
Liderliği Koruyor

2020 Mayıs ayında Çin’de sosyal 
kredi puanı nedeniyle kara 
listeye giren 26.82 milyon kişi, 
uçağa ve 5.96 milyon kişi de 
yüksek hızlı trene binmekten 
men edildi.(12)  

milyon26.82

milyon5.96
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Instagram ‘Hikayeler’, TikTok’ta karşılaştığımız kısa 
süreli video içerikleri ve YouTube gibi geleneksel 
platformlardaki uzun video içerikleri, sosyal medya-
nın geleceği olarak görülüyor. Birdenbire herkesin 
günlük işlerini online kanallara çevirmesine neden 
olan Covid-19, video kameralarını daha önce hiç kul-
lanmamış olanları bile tecrübeli canlı yayıncılara dö-
nüştürürken, kullanıcıların canlı yayınlarda geçirdiği 
sürelerin büyük oranda artmasına neden oluyor. 
Sosyal ağlarda kalıcı olabilmek için video içeriğine 
odaklanılmasının önemini açıkça gösteren Cisco an-
ketine göre 2022'ye kadar tüm online içeriğin %82'si 
video içeriğine dönüşecek.(15)

Sosyal Medyaya Video İçeriği 
ve Canlı Yayın Hakim Oluyor 

Sosyal medya platformları büyüdükçe, kullanıcılar 
daha gelişmiş ve ilgi çekici deneyimler talep ediyor. 
Bunu mümkün kılan artırılmış (AR) ve sanal (VR) ger-
çeklik teknolojileri, Facebook ve Youtube gibi birçok 
büyük şirketin bu alana bütçe ayırmasına neden 
oluyor. Snapchat'in öncülüğünde kullanımı hızlanan 
akıllı filtreler ve efektler, Facebook, Pinterest, 
Instagram ve TikTok gibi birçok şirketi AR ve VR 
özellikleri konusunda sürekli olarak güncelleme yap-
maya itiyor. Pandemi döneminde pek çok mağazası-
nın kapanmasıyla sosyal medya üzerinden ürün de-
nemeleri yapan tüketici sayısı her gün daha da artı-
yor. Bu yolla aynı zamanda bütçe ve zamandan ta-
sarruf eden kullanıcılar, sosyal medyadaki sanal de-
neyimlerini önümüzdeki yıllar için kalıcı bir alışkanlığa 
dönüştürüyor.

Sosyal Medyada Artırılmış ve 
Sanal Gerçeklik Kullanımı Artıyor

Mart ve Nisan 2020'de tüm internet 
kullanıcılarının %34'ü sosyal medyayı 
oyun ve canlı yayın için kullanan 
insanlardan oluşuyordu.(16)

ABD ve İngiltere'deki canlı 
yayıncıların %56'sı salgın sonrası da 
canlı yayın videosu izlemeyi 
planladığını belirtti.(16)

%56

%34
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Günümüzde tüketicilerin %63'ü, etkileşime girdikleri 
markalardan kişiselleştirme bekliyor ve kendileri için 
yapılan özel tekliflerle karşılaştığında, birey olarak

Yapay Zekâ ve Kişiselleştirme 
Üstünlüğünü Koruyor

tanındığına inanıyor.(14) Markaların sosyal medya içerik-
lerini farklı tüketici segmentleri için tam olarak kişisel-
leştiremeyeceği doğruluğunu korusa da özellikle 
sosyal medya reklamları hedef kitleler için özelleştiri-
lebiliyor. Bu bağlamda, yapay zekânın sosyal medyaya 
entegre edilmesi, kişiselleştirilmiş ve etkili bir marka 
deneyiminin sunulmasını sağlama potansiyeline sahip. 
Büyük veri kullanımı, sosyal medya şirketlerinin kulla-
nıcı bilgilerine ulaşarak onlar için özelleştirilmiş içerik 
sunabilmelerini sağlıyor.
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‘Animoto’nun 2020’nin ilk yarısında 1000 tüketici ve 500 işletmeyle yaptı-
ğı anket, Y kuşağının satın alma kararlarının %75'inin bir markanın sosyal 
medyadaki varlığından etkilendiği ortaya çıkarıyor.(17) Araştırmalara göre 
Z kuşağı, markaları takip etmek için Instagram'ı kullanırken X ve Y kuşağı, 
satın alma kararları verirken güvendikleri platform olarak YouTube'u 
tercih ediyor. Patlama kuşağı (baby boomers) ise zamanının çoğunu 
YouTube ve Facebook Feed'de geçiriyor. Farklı kuşak kullanıcıları, sosyal 
medya platform seçimlerini, tercih ettikleri içerik türü ve online geçirdik-
leri zamandan ne kazanmayı umduklarıyla ilişkili olarak yapıyorlar.

Animoto, jenerasyonların, markaların videolarıyla etkileşim kurma 
oranlarını ortaya koyuyor. Buna göre kullanıcılar, ürün videolarına ula-
şabildikleri markalara, diğerlerine oranla daha fazla güveniyor.(17)

Kuşaklar Arası Sosyal Medya Kullanımı

(9-24 yaş)(24-40 yaş)(41-56 yaş)

Instagram

Sosyal Medya 
Kullanım Oranları

X Y Z

%90.8%77.5

Marka Takibi İçin 
Tercih Edilen Sosyal 
Medya Platformları 

Yeni Ürün Keşfi İçin 
Kullanılan Sosyal 
Medya Platformları 

Facebook

Facebook Youtube

Facebook

Youtube

Satın Alma Kararları 
İçin Kullanılan Sosyal 
Medya Platformları YoutubeYoutube Youtube

%64.4

(9-24 yaş)(24-40 yaş)(41-56 yaş)
X Y Z

%70%52 %52

(57-75 yaş)

Patlama
Kuşağı

%38



Sosyal Ağ Oluşturma 
Platformları
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Kişisel sosyal ağ 
oluşturmak için kulla-
nılan Facebook ve 
Twitter gibi uygula-
malara ek olarak pro-
fesyonel bağlantılar 
için LinkedIn vb. 
platformlar tercih 
ediliyor. Bu uygula-
malar bilgi paylaşımı-
nı teşvik ederken kul-
lanıcılar platformlarda 
ilgi alanlarına göre 
gruplar ve sayfalar 
oluşturulabiliyorlar.

Mesajlaşma ve 
Medya Paylaşım 
Platformları
Facebook'a bağlı, 
WhatsApp, Telegram 
vb.uygulamalar, me-
sajlaşma için popüler-
liğini korurken görsel 
içeriğin yazılı içerikten 
daha fazla ilgi gördü-
ğü son yıllarda 
Instagram, YouTube, 
Imgur, Snapchat, 
ağırlıklı olarak dosya, 
fotoğraf, video ve GIF 
dosyaları gibi birçok 
formatı paylaşmak için 
kullanılıyor.

Blog Platformları Tartışma Platformları
Medium ve Tumblr 
gibi blog platformları, 
kullanıcılara düşünce-
lerini ifade etmek ve 
okuyucularıyla bağ-
lantı kurmak için 
önemli bir paylaşım 
alanı sağlıyor.

Fikirlerin ve gündem-
dekilerin paylaşılıp 
tartışılması için ağırlıklı 
olarak kullanılan 
Reddit ve Quora gibi 
platformlar, kullanıcı-
ların fikirlerini özgürce 
ifade edebilmeleri ve 
ortak ilgi alanları olan 
insanların bir araya 
gelmesi için tercih 
ediliyor.

İlişki / Tanışma 
Platformları
Badoo veya Tinder 
gibi kullanıcılara ta-
nışma hizmeti sunan 
uygulamalar, son 
yıllarda en yüksek 
sayıda kullanıcı sa-
yısına erişen sosyal 
medya uygulamaları 
arasına katılıyor.

+
-

Türlerine Göre Sosyal Medya Platformları



Canlı Video Paylaşım 
ve Akış Platformları
Facebook, Youtube 
ve Instagram gibi 
birçok gelenekselleş-
miş sosyal ağ plat-
formunun ‘canlı akış’ 
özellikleri son yıllarda 
öne çıkıyor. Canlı ya-
yının yanı sıra ağırlıklı 
olarak video paylaşı-
mı için kullanılan 
TikTok, her yıl kulla-
nıcı sayısını katlama-
ya devam ediyor. 

Tüketici 
İncelemeleri için 
Kullanılan Sosyal 
Ağ Platformları
Yelp, Zomato ve 
TripAdvisor gibi plat-
formlar, markalarla ilgili 
bilgi almak ve kullanıcı 
incelemeleri için kulla-
nılıyor. Çoğu şirket için 
bu platformlardan 
olumlu geri bildirimler 
almak ve burada karşı-
laştığı tüketici sorunla-
rına yönelik çözümler 
geliştirebilmek önem 
kazanıyor.

İmleme ve İçerik 
İyileştirme 
Platformları

Oyun ve Eğlence 
Odaklı Sosyal Ağ 
Platformları

Kullanıcıların, beğen-
dikleri içerikleri kay-
detmelerini sağlayan  
Pinterest, Flipboard, 
Google Maps ve Mix 
vb. platformlar aynı 
zamanda pano oluş-
turmak ve içerik iyileş-
tirmeleri için kullanıcı-
ların trend olanı keş-
fetmesine, kaydetme-
sine, paylaşmasına ve 
tartışmasına yardımcı 
oluyor.

Caffein ve Twitch gibi 
spor ve video oyunu 
odaklı canlı görüntü 
akış platformları, kulla-
nıcılarına gerçek za-
manlı turnuvalar ve 
spor karşılaşmaları su-
narken aynı zamanda 
sosyalleşmelerini sağ-
lıyor. Bunun yanı sıra 
pandemi döneminde 
kullanıcıların birlikte 
eğlenebildikleri 
Houseparty gibi uygu-
lamalar da öne çıkıyor.

Sesli Sohbet 
Platformları
Clubhouse’un ardın-
dan bu yıl Xiaomi Mi 
Talk da bir sesli 
sohbet uygulaması 
olarak güncellendi. 
Bunun yanı sıra, 
Discord ve Instagram, 
Clubhouse benzeri 
sesli sohbet özellikle-
rini geliştirirken, 
Facebook, Twitter, 
Slack ve LinkedIn gibi 
büyük şirketler de bu 
özelliği sistemlerine 
entegre etmek üzere 
çalışmalara başladılar.
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Türlerine Göre Sosyal Medya Platformları



 Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Yüz Filtreleri 
 Geçici İçerik ve Hikaye Oluşturma 
 Chatbotlar
 Canlı Video Akışı
 Çoklu Dil Desteği
 Sanal Gerçeklik (VR)
 Mesajlaşma ve Arama
 Kişiselleştirme
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Sosyal Medya Uygulama İncelemeleri

Sosyal Medya Uygulamalarında 
Öne Çıkan Özellikler

TikTok Clubhouse Twitch Mastodon Caffeine

Houseparty Wechat InstagramReddit Facebook
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TikTok

%75

Pandemi 
Döneminde
Kullanımdaki 
Artış Oranı

689m

2021’de Aylık 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

2016’da piyasaya sürülen TikTok, ByteDance şirketine ait 
bir video oluşturma ve paylaşma platformu. Canlı yayın 
özelliği de sunan TikTok, kısa sürede en hızlı büyüyen 
sosyal medya uygulamalarından biri oldu. Sensor Tower 
verilerine göre Aralık 2020'de dünya çapında 2,6 milyar-
dan fazla indirmeye ulaştı.(18)

Benzer video platformlarında 
olduğu gibi ağırlıklı olarak 30 yaş 
altı kullanıcılar tarafından hızla be-
nimsenen TikTok’ta farklı türlerde 
15 saniyelik videolar üretip payla-
şılabiliyor.

Uygulamanın başarılı olmasının 
önemli iki nedeninden biri ‘müzik’ 

temasının tüm yaş gruplarına 
hitap etmesi ve piyasaya sürülen 
her yeni şarkının deneyim akışını 
sürdürmesi olarak görülüyor. 
Diğer önemli nedeni ise yaratıcılı-
ğın kitlelere atfedilerek meydan 
okumaya dayalı yeni şeyler üret-
melerini sağlayan bir ortam ya-
ratmış olması.

Platform Türü:
Canlı Yayın ve 
Video Paylaşım

TikTok, 2021 Mart 
ayında kullanıcıları 
‘uygunsuz veya 
kaba’ olabilecek bir 
yorum yayınlama-
dan önce uyarmak 
için tasarlanmış bir 
pop-up'ı kullanıma 
sundu.

TikTok, Mart 
ayında içerik oluş-
turucuların hay-
ranlarından gelen 
soruları yanıtla-
malarına yardımcı 
olmak için 
soru-cevap özelli-
ği ekledi. Sorular 
metin ya da video 
ile yanıtlanabiliyor.



2020 Nisan ayında piyasaya sürülen ve Alpha Exploration 
Co. tarafından geliştirilen Clubhouse, 21 Ocak 2021 
tarihinde 1 milyar dolar piyasa değerine ulaştı.(19) Sesli 
sohbete dayalı bir sosyal ağ uygulaması olan Clubhouse, 
çeşitli konularda yapılan canlı röportaj ve tartışmaların 
dinlenip katılımın gerçekleştirilebildiği bir platform. 

Kullanıcılar Clubhouse’ta ilgi alanlarını 
belirleyerek onlara hitap eden sohbet 
odalarını takip edebiliyorlar. 
Clubhouse’un bu kadar kısa bir sürede 
başarılı olmasının önemli nedenlerinden 
biri olarak kullanıcıların uzun metin oku-
maktan ya da çok fazla video izlemek-
ten sıkıldıkları bir dönemde sesli iletişi-
min devreye girmiş olması gösteriliyor. 
Başarısının diğer önemli nedeni ise ka-
rantina döneminde evde geçirilen vakit 
için iyi bir alternatif olarak ortaya çıkmış 
olması. Aynı zamanda uygulamada

görüntülü iletişim gerekmediği için 
konuşmalar, yürürken ya da herhan-
gi bir ortamda rahatlıkla dinlenebili-
yor. Facebook, Instagram,Twitter, 
LinkedIn ve Slack gibi büyük şirket-
ler, rekabette geri kalmamak adına 
aktif olarak Clubhouse benzeri sesli 
sohbete dayalı özellikler geliştirmek 
için çalışıyorlar. iOS ile yola çıkan 
uygulamanın Android sürümü yakın 
zamanda piyasaya sürülecek.(20)

Uygulamaya erişim 
elde edebilmek için 
mevcut bir 
Clubhouse kullanı-
cısından bir davet 
almak gerekiyor. 
Her yeni kullanıcı 
iki davetiye sahibi 
oluyor ve uygula-
mayı kullandıkça 
daha fazla 
kazanabiliyor.

Herhangi bir 
Clubhouse kulübü-
ne katılım gerçek-
leştirildiğinde,bun-
ların bazıları üst 
kısımda listeleni-
yor. Burası uygula-
mada aktif ve 
devam eden 
sohbet odalarının 
görülebildiği alan. 
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Clubhouse

%200

Pandemi 
Döneminde 
Kullanımdaki 
Artış Oranı
Aralık 2020-
Ocak 2021 2m

2021’de Haftalık 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

Platform Türü:
Sesli Sohbet
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Twitch

Platform Türü:
Canlı Yayın 
ve Oyun

%135

Pandemi 
Döneminde
Kullanımdaki 
Artış Oranı

9.2m

2021’de Aylık 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

2011 yılında yayınlanan platform, 2014 yılında Amazon 
tarafından 970 milyon dolar karşılığında satın alındı.(21) 
Elektronik, spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı 
platformu olan Twitch, Şubat 2014'te ABD'de internet 
trafiğinin en büyük dördüncü kaynağı olarak belirlendi.(22) 
Platform, 2020’nin son çeyreğinde, nefret söylemli 
yorumlardan dolayı içerik politikasını güncellemeye başladı.

Platformdan, Minecraft, League 
of Legends gibi daha birçok 
oyunun canlı akış videoları izlene-
biliyor. Müzik festivallerinin canlı 
yayınlarının da takip edilebildiği  
platformda kullanıcılar canlı 
sohbet özelliğiyle sosyal ağlarını 
genişletebiliyorlar.

Twitch’in kullanıcı sayısındaki artış, 
yapılan yayınlara bağış alınarak 
platform üzerinden para kazanıla-
bilmesine oldukça bağlı görünüyor. 
Platform ile ortaklık kurup para ka-
zanabilmek için en az 5000 
aboneye ulaşmak gerekiyor. 

Diğer yayıncılardan 
gelen gönderileri 
beğenmeyi ve bun-
lara yorum yapmayı 
sağlayan bir sosyal 
ağ özelliği olan 
Pulse, Mart 2017’de 
uygulamaya eklendi.

‘Live’ sekmesinde, 
takip edilen kişile-
rin ve kanalların 
canlı yayınlarına 
ulaşılabiliyor.
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2016 yılında piyasaya sürülen ve Twitter’ın yerine 
geçebileceği konuşulan mikroblog platformu Mastodon, 
kesintisiz bir sosyal medya deneyimi sağlayan, farklı 
kuruluşlar ve kullanıcılar tarafından işletilen ve binlerce 
topluluktan oluşan bir ağ. Ayrımcı taraftarları ve söylemleri 
en başından engellemek amacıyla kullanılan gizlilik 
denetimleriyle öne çıkan Mastodon’da kullanıcılar hangi 
sunucuyu seçerlerse seçsinler diğer sunuculardaki 
üyelerle bağlantıda kalabiliyorlar.

Mastodon

Olası tacizleri en-
gellemek için, 
Mastodon’da 
aramalar yalnızca 
hashtag'lerle ya-
pılabiliyor. 
Mastodon ayrıca 
her bir ‘toot’ için 
özelleştirilebilir 
gizlilik filtrelerine 
sahip.

Bir toot'taki be-
ğenilerin sayısı, 
kullanıcı onu tık-
layana kadar giz-
leniyor. 
Mastodon bu 
özelliğiyle, beğe-
niden öte gerçek 
sohbete dayalı 
bir sistemle iler-
lemeyi amaçlıyor.

Pandemi 
Döneminde
Kullanımdaki 
Artış Oranı

411k

2021’de Aylık 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

Kullanıcılar uygunsuz içerikleri 
‘içerik uyarsı’ şeklinde etiketleye-
rek diğerleri tarafından görülmesini 
engelleyebiliyorlar. Kullanışlı ve 
sade arayüzüyle dikkat çeken plat-
formun GIF desteği var. Bununla 
beraber, 500 karakter sınırıyla  

Twitter’ın önüne geçiyor. Kullanıcıla-
rın gönderileri ‘tweet’ benzeri olan 
‘toots’ olarak isimlendiriliyor. Plat-
formdaki Feed'ler kronolojik, rek-
lamsız ve algoritmik değil. Bu ne-
denle görüntülenmek istenen içeri-
ğe kullanıcı kendisi karar verebiliyor.

Platform Türü:
Mikroblog



İzleyiciler, akışlar 
sırasında gönderi-
len ve gerçek 
paraya çevrilebilen 
uygulama içi sanal 
ürünler olan 
‘propslar’ ile plat-
formdaki favori ya-
yıncılarını destek-
leyebiliyorlar.

Takip edilen kişi-
lere göre içerik 
keşfedilebilen ve 
bağlantılara göre 
konuşmaların 
filtrelendiği plat-
formda tüm ya-
yınlar gecikme-
siz. Bu nedenle 
konuşmalar 
gerçek zamanlı 
olarak görüntü-
lenebiliyor.
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2018 yılında piyasaya sürülen, canlı ve etkileşimli içerik 
oluşumuna odaklanan bir yayın şirketi olan Caffeine aynı 
zamanda oyun ve eğlence için tercih edilen bir sosyal yayın 
platformu. Century Fox'tan Eylül 2018'de 100 milyon 
dolarlık bir yatırım alan Caffein platformunun içeriği, 
podcast, haber, moda ve yemek gibi birçok alanı 
destekliyor.(23)

Caffeine ve Twitch, Super Bowl 
2020 etkinliği öncesi kutlamaları 
için ünlülerle ortaklık kurdu.(24)

Toplulukların birlikte canlı yayın 
yapabilmesine olanak sağlayan
Caffeine’de kullanıcılar yeni 
şovlar keşfedebiliyor ya da kendi 
şovlarını oluşturabiliyorlar.

İzleyiciler, akışlar sırasında gönderi-
len ve gerçek paraya çevrilebilen 
uygulama içi sanal ürünler olan 
‘propslar’ ile platformdaki favori ya-
yıncılarını destekleyebiliyorlar. 

Caffeine

990k

2021’de Aylık 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

Platform Türü:
Canlı Yayın 
ve Oyun



Fortnite oyuncu-
ları, telefonun 
kamerasını kulla-
narak arkadaşla-
rıyla görüntülü 
sohbet odaları 
oluşturmak için 
Houseparty he-
saplarını birbirle-
riyle senkronize 
edebiliyorlar.
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2020 Covid döneminde piyasaya sürülen ve Zoom 
platformunun daha tüketici dostu bir versiyonunu 
sunan Houseparty, yakın çevreyle buluşma oturumları 
ve oyun geceleri düzenlemek için tercih ediliyor. Oyun 
esnasında görüntülü sohbetleri dahil edebilmek için 
Fortnite ile bir ortaklığa sahip olan Houseparty’de, 
özellikle Covid’in ikinci çeyreğinde ünlülerin de katıldığı 
canlı eğlence aktiviteleri düzenlenmeye başlandı.

Yılın çıkış yapan platformu 
olarak 2020 Webby Ödülü’nü 
kazanan Houseparty(25), Mart 
2020’de 17 milyondan fazla indi-
rilirken 2-9 Mart arası indirmeler 
%500 oranında arttı.(26) 

Maksimum sekiz kişilik odalarda 
buluşabilen kullanıcılar, canlı 
şovları bitimlerinden 12 saat 
sonra bir kereye mahsus olacak 
şekilde yeniden izleyebiliyorlar. 

Houseparty

Covid’in ikinci 
çeyreğinde, dün-
yaca ünlü sanatçı-
ların yer aldığı ‘In 
The House’ adlı 
resmi bir sanal 
partiye ev sahipli-
ği yapan uygula-
mada diğer plat-
formlardaki gibi 
süre sınırlaması 
bulunmuyor. 

%500

Pandemi 
Döneminde
Kullanımdaki 
Artış Oranı
2-9 Mart 202011.9m

2020 Mart Ayı 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

Platform Türü:
Canlı Yayın 
ve Oyun
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Tencent Şirketi tarafından 2011 yılında Çin’de piyasaya 
sürülen ve bir mesajlaşma uygulaması olarak yola çıkan 
Wechat, rezervasyondan mobil ödemeye kadar birçok 
özelliği sistemine entegre ederek 2020’nin ilk çeyreğinde 
aylık 1 milyar kullanıcıya ulaştı.(27) Çinli ve yabancı 
işletmelerin bir müşteri tabanı oluşturmasının birincil 
yollarından biri olduğu düşünülen uygulama, nüfusun 
%90’ı tarafından kullanılarak ülkedeki en 
popüler sosyal medya uygulaması haline geldi.(28)

Uygulama, bir QR kodu aracılığıy-
la iletişim bilgilerinin alışverişi, 
doktor ya da uçak randevusu 
alma veya banka hesabını 
kontrol etme gibi özellikleriyle 
mesajlaşmanın bir adım ötesine 
geçiyor. WeChat Pay ve belirli 

bölgelerde mevcut olan Wallet 
ile ödeme gibi fonksiyonlar, kullanıcıla-
rına bütünsel bir hizmet sunuyor. Bu-
nunla birlikte bir kişiyi WeChat’e ekle-
mek için telefon ve kimlik numarasının 
yanı sıra diğer kullanıcının QR kodunun 
taratılması yeterli oluyor. 

Wechat

Mesajın üzerine 
basılı tutuldu-
ğunda metinler 
istenilen dile 
çevrilebiliyor.

Uygulamada, 
WeChat ID ya da 
kişiye özel QR kodu 
taratılarak yeni kişi 
eklenebiliyor. Ekle-
nen kişilerle ilgili de-
taylı notlar alınan 
alan, bir kartvizit 
oluşturma niteliği 
taşıyor.

1.17b

2021’de Aylık 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

Platform Türü:
Sosyal Ağ, 
Mesajlaşma-
Medya Pay-
laşımı, Randevu 
Oluşturma ve 
Mobil Ödeme %78

Pandemi 
Döneminde
Kullanımdaki 
Artış Oranı
2020/ 2.-3. Çeyrek 
Aralığı 
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Conde Nast Digital tarafından 2005’te piyasaya sürülen 
Reddit, kayıtlı kullanıcıların görüşlerini metin, fotoğraf ve 
video aracılığıyla paylaştıkları bir haber ve tartışma 
platformu.Tencent, Şubat 2019'da Reddit'e şu ana kadar 
yapılmış en büyük yatırım olan 300 milyon dolarlık bir 
yatırım yaptı ve bununla birlikte şirketin değeri 
3 milyar dolara ulaştı.(29)

Reddit'in ismi İngilizce'deki "Bunu 
Reddit'te okudum" anlamına gelen 
"I have read it on Reddit" kelime 
oyunundan geliyor. Reddit'te gön-
deriler, kullanıcılar tarafından oluş-
turulmuş; spor, oyun, müzik, 
yemek, fotoğrafçılık gibi farklı ko-
nuları ele alan, ‘subreddit’ denilen 
alt gruplarda paylaşılıyor. Kullanıcı-
lar platformda gönderileri oylaya-
rak onların sayfada üste çıkmasını

veya alta inmesini sağlayabiliyorlar. 
Kullanıcılar aldıkları oylara göre 
‘karma’ denilen bir puanlama siste-
mine tabi tutuluyor. Profillerinde ne-
gatif sayıya düşen kullanıcıların gön-
deri paylaşımı engellenebiliyor. Kar-
masının düşük olması kullanıcının 
bazı ‘subredditler’de paylaşım yap-
masını veya gönderi paylaşmasının 
engellenmesine sebep olabiliyor.

Reddit

Sanal ürünler 
olan madeni 
paralar, gönde-
ri veya yorum-
ları ödüllendir-
mek için kulla-
nılabiliyor.

Reddit’te sub-
redditler’in 
ismi "r/" ile ve 
kullanıcı isim-
leri de "u/" ile 
başlıyor.

%44

Pandemi 
Döneminde
Kullanımdaki 
Artış Oranı

430m

2021’de Aylık 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

Platform Türü:
Tartışma 
ve Haber
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2004’te yalnızca üniversite öğrencilerinin kullanabileceği 
bir sosyal ağ platformu olarak piyasaya sürülen ve daha 
sonra Google, Apple, Amazon ile birlikte dünyanın en 
büyük internet şirketlerinden biri haline gelen Facebook, 
2017’de canlı yayın ağı Facebook Watch ve 2018’de oyun 
platformu Facebook Gaming’i piyasaya sürdü. Zamanla 
bütünsel bir platforma dönüşen Facebook sosyal medya 
alanında zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Sesli fotoğraf açıklamaları oluşturmak 
amacıyla yeni bir AI aracının piyasaya 
sürülmesiyle beraber Facebook, 
‘görme engelli kullanıcılar’ platformu-
nu daha kapsayıcı bir hale dönüştür-
dü. Buna ek olarak platformu, yönetici 
kontrolleri için daha ayrıntılı bir hale 
getirerek reklam oluşturma ve topluluk 
etkinliklerini yönetme gibi özelliklerle 
iş alanını da beslemeye devam ediyor. 

Facebook, 2020’nin son çeyreğin-
de, Messenger ile iletişim araçları-
nı tek bir çatı altında toplarken 
Uber ile ortaklığının ardından kulla-
nıcıların Messenger uygulamasın-
dan ayrılmadan araç kiralayabilme-
sini sağlıyor.(30) Bunların yanı sıra 
Facebook, 13 yaş altı kullanıcılar 
için bir Instagram sürümü oluştur-
mayı 2021’de önceliklerinden biri 
haline getiriyor.(31)

Facebook

Kullanıcılar toplu-
luk yardım merke-
zinde yardım iste-
yebiliyor ya da 
yardım teklif ede-
biliyorlar. ‘Drive’, 
bağışları takip 
eden bir ilerleme 
sekmesi ile diğer 
tüm gönderiler 
gibi haber akışın-
da görünüyor.

Uygulamaya yeni 
eklenen ve statik 
görüntülerin bir 
adım önüne 
geçen 3D görsel 
ve videolar, tele-
fonunun kamera-
sındaki portre 
modu özelliği kul-
lanılarak çekilen 
tüm fotoğraflara 
uygulanabiliyor.

%12

Pandemi 
Döneminde
Kullanımdaki 
Artış Oranı

2.8b

2021’de Aylık 
Aktif Kullanıcı
Sayısı 

Platform Türü:
Sosyal Ağ, 
Mesajlaşma- 
Medya Paylaşımı, 
Canlı Yayın 
ve Oyun
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2010 yılında piyasaya sürülen ve sosyal medya üzerinden 
alışverişin yükselen yıldızı haline gelen Instagram, 2012’de 
Facebook tarafından satın alındı. 2018’de 1 milyar 
kullanıcıya ulaşan platform, yeni nesil bağımsız video 
uygulaması olan IGTV’yi tanıttı. Bunun ardından 2020’de 
TikTok’la rekabete giderek kullanıcıların 15 saniyelik videolar 
çekip yayınlayabildiği ve markaların tanıtım için ağırlıklı 
olarak kullandıkları Reels’i kullanıma sundu. 

Clubhouse’un başarısının ardından 
Instagram, 2021 Mart başında mak-
simum 4 kişilik sohbet odası yaratı-
labilen ‘Live Rooms’u tanıttı.(32) Bu-
nunla birlikte genç kullanıcı kitlesi-
nin güvenliğini sağlamak amacıyla 
önlemlerini artıran Instagram, yetiş-
kinlere, kendisini halihazırda takip 
etmeyen gençlerle olan DM iletişi-
minin mümkün olmadığını belirten 
bir bildirim gönderiyor. 

Şirket ayrıca, yaşları hakkında yalan 
söyleyen gençleri bulmayı mümkün 
kılacak yeni yapay zekâ ve makine 
öğrenimi tabanlı teknolojiler üzerine 
çalışmaya devam ediyor. Bunun yanı 
sıra Facebook'un sahip olduğu plat-
formlardan biri olan Spark AR 
Studio, Instagram’da kullanıcıların 
kendi etkileşimli AR filtrelerini 
oluşturmasına olanak sağlıyor.(33)
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Pandemiyle birlikte artan sosyalleşme ihtiyacı, dijital 
ortamdaki sosyal toplulukların da sayısını artırırken 
kullanıcıların büyük çoğunluğunu oluşturan genç 
jenerasyona hitap eden özellikler geliştirilmeye devam 
ediliyor. Bunların başında gelen video oluşturma, paylaşma 
ve canlı yayın akışı, araştırmalara göre önümüzdeki 5 yıl 
içinde içeriğin %82’lik kısmını oluşturacak. 

Sosyal medya platformlarında beğeni oranları nedeniyle 
yaratılan ve kullanıcılarda mutsuzluğa yol açtığı anlaşılan 
sanal mutluluk algısı, geliştirilen yeni platformlarla yavaş 
yavaş yıkılmaya başlıyor. En yüksek kullanıcı oranlarından 
birine sahip olan Instagram, beğeni görüntülemeyi 
sınırlandırma kararının ardından yakın gelecekte bu özelliği 
tamamen kaldırmak için çeşitli ülkelerde denemeler yapıyor.

Bunun yanı sıra sanal ürün denemelerinin oldukça arttığı bu 
dönem, sosyal medyanın yapay zekâ entegrasyonlarının 
pazarlama stratejilerini önemli ölçüde etkilediğini 

gösteriyor. Her gün daha da geliştirilen akıllı filtreler, 
sosyal medyadaki artırılmış gerçeklik beklentisini her 
geçen gün artırıyor. 

2020’de internet kullanıcılarının günde ortalama 145 
dakikasını harcadığı sosyal medya, günümüzde yeni 
platformların kullanıcı deneyimini oluştururken de büyük 
önem taşıyor. Bankacılıktan, sipariş servislerine kadar 
artık birçok platformda, geçici hikaye oluşturma, 
mesajlaşma, beğeni gibi özelliklere sıkça rastlamaya ve 
bunların online deneyimlerimizin önemli bir parçası haline 
geldiğini görmeye başlıyoruz.

Sosyal medya, tüm bunlarla beraber sosyal ve politik 
katılım için yeni fırsatlar sunarken tercihten öte bir 
gerekliliğe dönüştüğü gerçeğini ortaya koyuyor. 
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ve-social-media-app-parler-is-pretty-much-dead/?sh=6caf71c36a53

Parler Returns Online After Monthlong Absence: Here's What You Need to 
Know
https://www.cnet.com/news/parler-is-back-online-barely-w-
hat-you-need-to-know/

10 Social Video Platforms Ramping up for 2021
https://www.wibbitz.com/blog/social-video-platforms/

This Week in Apps: Social Apps React to Riots, Parler Gets Booted, FTC 
Threatens Regulation
https://techcrunch.com/2021/01/09/this-week-in-apps-social-ap-
ps-react-to-riots-us-bans-chinese-payment-apps-ftc-threatens-app-store-r
egulation/

Top 27 Social Media Apps for Your 2021 Strategy
https://www.kubbco.com/top-27-social-media-apps-for-your-2021-strategy/

Digital media trends survey, 14th edition, COVID-19 Accelerates Subscripti-
ons and Cancellations as Consumers Search for Value
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/-
digital-media-trends-consumption-habits-survey/summary.html

Instagram Confirms it’s Working on a ‘Vertical Stories’ Feed
https://techcrunch.com/2021/02/03/instagram-confirms-its-wor-
king-on-a-vertical-stories-feed/

Instagram Adds ‘Recently Deleted’ to Protect Your Posts From Hackers
https://www.engadget.com/instagram-recently-deleted-hacked-ac-
counts-170049660.html

TikTok will now Warn You About Videos with Questionable Information
https://www.theverge.com/2021/2/3/22263100/tiktok-fact-che-
ck-warning-labels-unverified-content

WhatsApp Responds to Concerns Over Privacy Policy Update
https://www.cnet.com/news/whatsapp-responds-to-concerns-o-
ver-privacy-policy-update/

Creating a Social Media App That Attracts Massive Users
https://medium.com/@Imaginovation/creating-a-social-me-
dia-app-that-attracts-massive-users-267240b6bf6e

Social Media Platforms: The Trends to Watch out for in 2021
https://www.businessinsider.in/advertising/ad-tech/article/so-
cial-media-platforms-the-trends-to-watch-out-for-in-2021/articleshow/80385
399.cms

The 7 Different Types of Social Media
https://biteable.com/blog/the-7-different-types-of-social-media/

How Dating App Companies Can Thrive In Times Of Social Distancing
https://www.forbes.com/sites/theyec/2020/06/08/how-da-
ting-app-companies-can-thrive-in-times-of-social-distancing/?sh=5ef021c02
371

TikTok launches ‘TikTok Q&A,’ a New Feature for Creators to Engage with 
Viewers’ Questions
https://techcrunch.com/2021/03/04/tiktok-launches-tik-
tok-qa-a-new-feature-for-creators-to-engage-with-users-questions/
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Walmart to Host a New Livestream Shopping Event on TikTok, Following 
Successful Pilot
https://techcrunch.com/2021/03/09/walmart-to-host-a-new-li-
ve-stream-shopping-event-on-tiktok-following-successful-pilot/

‘We Will Not Be Canceled’ Parler Relaunches After Month Offline In Wake Of 
Capitol Attack
https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/02/15/par-
ler-relaunches-after-month-offline-in-wake-of-capitol-attack/?sh=69a7c2a4e
3da

The Most Important Social Media Trends to Know for 2021
https://sproutsocial.com/insights/social-media-trends/

Down Periscope: Twitter Discontinues the Livestreaming App
https://www.cmswire.com/digital-marketing/down-periscope-twit-
ter-discontinues-the-livestreaming-app/

You Rarely Livestream, But 1M People Livechill on Houseparty
https://techcrunch.com/2016/11/21/the-internet-third-place/

Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts
https://www.omnicoreagency.com/snapchat-statistics/

Snapchat Daily Users Pop 22% in Q4, Snap Tops Earnings Estimates But 
Issues Weak Forecast
https://variety.com/2021/digital/news/snapchat-q4-2020-earnin-
gs-1234901096/

Icons:
https://thenounproject.com/
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