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Spotlight Oturumu: MAXQDA ile 
Twitter Verilerinin Analizi  
Twitter Verilerini Neden, Ne Zaman ve Nasıl 
Kullanabiliriz? 
Güncel rakamlara göre, 330 milyon aktif aylık kullanıcısı olan Twitter (n.d.), 
kullanıcılar arası "tweet" adı verilen etkileşim mesajları ile farklı konuların tartışıldığı 
ve paylaşıldığı bir sosyal ağ platformudur. Twitter'dan elde edilen tweet verilerini 
farklı amaçlarla (ör., ihtiyaç analizi, sosyal farkındalık, kampanyalar) kullanmak 
mümkün olduğu gibi, araştırma amaçlı da kullanmak mümkündür. Bu oturumun 
amacı, Twitter verilerini MAXQDA programı kullanarak nasıl toplayacağımızı ve 
analiz edeceğimizi uygulamalı olarak tanıtmaktır.   

• NEDEN Twitter Verisi?: Twitter verilerini, bir konu, olgu ya da durum ile ilgili 
trendleri izlemek ve içeriklerine ilişkin bilgi sahibi olmak amacı ile analiz 
edebiliriz.  Merak edilen konu hakkında araştırma yapma amacı güdülüyorsa, 
araştırma sorumuzu da amacımıza uygun şekilde geliştirmek, çalışmamızın 
tutarlılığı ve tweet verisi toplama gerekçemizi açıklamak için önem taşır.  
Örneğin, "Türkiye'de COVID-19 pandemisi ile ilgili halkın endişeleri ve 
pandemiye ilişkin reaksiyonları nelerdir?" gibi bir araştırma sorusu ile 
çalışmamızı, Twitter verisi toplayarak planlayabiliriz. Bu noktada, elde edilen 
verilerin sınırlılıklarına araştırma kapsamında değinmek ve elde edilen 
sonuçların genellenebilirliğini tartışmak önem taşır.  

• NE ZAMAN Twitter Verisi?: Bir olgu ile ilgili trendleri, toplumsal veya global 
bakış açılarını, yer ve zamandan bağımsız olarak bir sosyal ağ platformu 
üzerinden toplamak istememiz halinde, Twitter verisi alternatif bir veri 
toplama kaynağı olarak kullanılabilir. 

• NASIL Twitter Verisi?: Twitter verilerinin nasıl elde edileceğine ilişkin pek 
çok alternatif yol olmakla birlikte, MAXQDA nitel ve karma yöntemler 
araştırması veri analizi programı, verilerin Twitter üzerinden toplanması ve 
analiz edilmesinde kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar.  

o MAXQDA programını kullanarak Twitter verilerini analiz etmek için, 
Twitter hesabına ve MAXQDA programına erişiminizin olması 
yeterlidir.   

o MAXQDA programını kullanmanın avantajı, Twitter platformuna 
"Application Programming Interface" adı verilen uygulama 
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programlama arayüzüne ücretsiz erişim sağlamasıdır.  Bu sayede, 
MAXQDA ile Twitter verisi toplamak mümkündür.  Ayrıca, veri toplama 
işlemini belirli Twitter kullanıcılarını, anahtar kelimeleri ya da sosyal 
medya etiketlerini (hashtags) kullanarak gerçekleştirmek mümkündür.   

o MAXQDA programını kullanmanın bir diğer avantajı, toplanan Twitter 
verilerini içerik veya tematik analiz stratejilerini uygulayarak, MAXQDA 
programı içinde kodlama yapabilmektir. 

o Son olarak, MAXQDA 20.4.0 versiyonu ile "sentiment analysis" adı 
verilen "duygu analizi" stratejisini kullanarak Twitter verileri için 
otomatik kodlama yapmak, pozitiften negatife tweetleri bir ölçekte 
otomatik olarak kategorize etmek, duygu skorlarını otomatik kodlamak, 
filtrelemek, sıralamak ve duygu analizinin sonuçlarını görselleştirmek 
mümkündür.  

MAXQDA ile Twitter Verilerinin Toplanması ve Analizi 
• MAXQDA ile Twitter verisi toplamak için, önce programı başlatınız ve yeni bir 

proje oluşturarak ilgili dosyayı bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydediniz.  
• Daha sonra menülerden "İçe Aktar"ı seçerek, "Twitter Verisi"ne tıklayınız. 

"Twitter Verisi" seçeneğine tıklamanız halinde, aşağıda yer alan "Twitter'dan 
veri aktar" diyalog penceresi karşınıza çıkacaktır. Bu pencerede yer alan 
"Twitter'a bağlan" butonuna tıklayınız.  
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• "Twitter'a bağlan" seçeneği sizi Twitter web sitesine yönlendirecek ve 
aşağıdaki görselde yer alan ekran karşınıza çıkacaktır.  Açılan web sitesinde, 
Twitter kullanıcı adı ve şifrenizi girerek, "Authorize app"/"Uygulamaya izin 
ver" seçeneğini tıklayınız. Twitter kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan 
sonra web sitesinde “Please return to MAXQDA to continue your twitter 
import query”/ “Twitter sorgusu içe aktarma işleminize devam etmek için 
MAXQDA programına geri dönünüz” yazısını göreceksiniz.  

 
 

• Şimdi, MAXQDA programına geri dönelim ve verileri nasıl içeri aktarıyoruz 
inceleyelim. Twitter’dan veriyi içeri aktarabilmeniz için karşınıza çıkan 
pencerede kırmızı kutu ile belirtilen alanı tıklayıp sorgulamanın aktif hale 
getirilmesini sağlayınız. 

 
Bu hesaplardan - tweetleri, belirli kullanıcılardan almayı amaçladığımızda 
kullanılır. Birden fazla kullanıcı adı virgülle ayrılarak girilebilir. 
Bu hesaplara - tweetlerin başında yer alan kullanıcı adları belirtilmek ve 
onların geçtiği tweetler için aramada kullanılır.  
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Bu hesaplara değinen - Tweetin herhangi bir yerinde belirlediğiniz hesaba 
değinen tweetleri aramada kullanılır.  Birden fazla kullanıcı adı virgülle 
ayrılarak girilebilir. 
Dil: Eğer belirli bir dilde arama yapmak istiyorsanız, dil seçimini yapmak , içeri 
aktaracağınız tweetlerin daha amaçlı ve uygun olarak elde edilmesini sağlar. 
Dil seçenekleri arasında "Türkçe" bulunmaktadır.  
Den/dan: MAXQDA, Twitter'dan yedi günlük zaman dilimleri halinde veri 
çekmeyi sağlar. Bunun nedeni, Twitter tarafından izin verilen arama 
fonksiyonunun yedi günle sınırlı olmasıdır. Günlere ilişkin düzenlemeleri 
istediğiniz şekilde ve çalışmanızın amacına uygun olarak azaltabilirsiniz. 
Ayrıca, boylamsal bir çalışma yapmak istiyorsanız, düzenli olarak yedi günlük 
periyotlar halinde veriyi içe aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.  
Tweetleri içer: Bu seçenek, retweetleri içeri aktarma işlemine dâhil etmek 
istediğiniz durumlarda işaretlenmelidir. Retweetlerin dâhil edilme veya hariç 
bırakılma durumu, Twitter'ın kontrolündedir.  
Aktarmayı en son tweet'lerle sınırlandır: Eğer tweetleri belirli bir sayı 
sınırında içeri aktarmak istiyorsanız, bu bölümden ilgili sayıyı yazarak içe 
aktarma sayısını kontrol edebilirsiniz. Bu fonksiyon 1 ile 10,000 tweet 
arasında sınırlıdır. Program, otomatik olarak 500 tweet varsayılan ayarındadır.  

• Şimdi bir örnekle tweetleri nasıl içeri aktarıyoruz görelim. Aşağıdaki 
parametreleri girdiğimizde:  
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Karşımıza, ilgili zaman aralığı için 17 tweet çıktı. "Veri al" seçeneğine 
tıklayarak tweetleri içeri aktaralım.   

 
 

• Verileri içeri aktarınca, MAXQDA karşımıza aşağıda yer alan pencereyi 
getirerek, verileri otomatik olarak kodlamak isteyip istemediğimizi soracak.  

 
• Öte yandan, Belge Sistemi içinde içeri aktarılan tweetler aşağıdaki gibi yer 

alacaktır. Sarı etiket (memo), arama kriterlerinizin yer aldığı bilgileri size 
otomatik olarak not eder.  
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• Verileri içeri aktarınca, karşımıza çıkan pencerede “Evet” seçeneğine 

tıkladığınızda, aşağıdaki pencere karşınıza çıkar. Burada “Hashtag’ları seç”e 
tıklayarak, hangi hashtaglerin otomatik olarak kodlanmasını istiyorsanız seçim 
yapabilirsiniz. Açılan ek pencereden hashtaglerin solunda yer alan 
kutucuklara tıklayarak ilgili hashtagleri dâhil edebilir veya hariç tutabilirsiniz. 
Ardından “Tamam” seçeneğine tıklamanız, otomatik olarak kodlama işlemini 
sizin için gerçekleştirecek ve belge tarayıcısında kodlanmış bölümleri 
gösterecektir.  
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• Tweetleri otomatik kodlamanın yanı sıra, içerik analizi kullanarak, önceden 

belirlediğiniz kodlar ile tweetlerin analizini de yapabilmeniz mümkün.  Ayrıca, 
tematik analiz yapmak isterseniz, tweetleri MAXQDA programı ile içe 
aktardıktan sonra tümevarım yaklaşımı kullanabilir; tematik analiz gibi veri 
analizi tekniklerini de kullanabilirsiniz.  Bunun için, MAXQDA ile nitel veri 
analizi videolarına ve kayıtlarına bakabilir; MAXQDA web sitesini 
(https://www.maxqda.com/) ziyaret ederek farklı kaynaklara da erişebilirsiniz.  

• Tweetleri otomatik kodlamak dışında analiz etmek için, “Analiz” menüsünden 
“Twitter” ve “Tweetleri Analiz Et” seçeneklerini sırasıyla takip ediniz.  

 
 

• Karşınıza çıkacak olan aşağıdaki pencerede “Tweetleri Analiz Et” seçeneğine 
tıklayınız. Devamında karşınıza çıkacak olan pencere ile analizlerimize 
başlayalım. 
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• Açılan pencerede “Duyguları Analiz Et” seçeneğine tıklamanız halinde, 

karşınıza ek bir pencere çıkacak ve dil seçeneği ile hashtag’leri yoksayma ve 
eğer varsa hariç listenizi uygulamak isteyip istemediğinizi size soracak. 
“Sentiment analysis” olarak bilinen “duygu analizi” için dil seçeneğinin, 
programda yeni güncellemeyle eklenmesi sebebiyle, sadece İngilizce ile sınırlı 
olduğunu ve analizlerinizin sonuçları üzerinde farklı etkilerinin olabileceğini 
göz önünde bulundurunuz. “Tamam” seçeneğine tıkladığınızda MAXQDA 
sizin için duygu analizini yapacaktır.  
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• Duygu analizinin sonuçlarını, yeni açılan pencerede aşağıdaki şekilde 

göreceksiniz. Pozitif ve negatif sözcükleri ve aralarındaki farkı belirtmenin yanı 
sıra, genel “Duygu” durumunun da farklı renklerle ve ifadesel olarak 
tanımlandığını göreceksiniz.  
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• Ayrıca, duygu içeren tweetleri otomatik olarak da kodlayabilirsiniz.  

 
 
 

                
 
 

• “İstatistikler”e tıklamanız halinde, farklı kategoriler için tablolar ve grafikler 
elde etmeniz mümkün.  
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• Ayrıca “Kelime Bulutu”na tıklayarak analize ilişkin kelime bulutu elde 
edebilirsiniz. 

 
 
 

 
• Excel tablosu ya da Word belgesi olarak bütün bu analizleri dışa aktarmanız 

da mümkün. 

 
Bu materyalin ve spotlight oturumunun, Twitter verilerinin analizi için size ilk adımı 
atmada yardımcı olması ümidiyle. Araştırma, bir yolculuktur. O yolculuğu iyi yapın!  
 
Sinem Toraman (2021) 
toraman.snm@gmail.com 
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