
Dijital içeriklerin çok izlenmesi, çok beğenilmesi, çok pay-
laşılması kısaca çok tıklanması bu içeriği üretenlerin çok 
para kazanması anlamına geliyor. Ancak milyarlarca in-
sanın internet sayfalarından, sosyal medyadan ve mobil 
cihazlardan içerik ürettiği bir ortamda üretilen herhangi 
bir içeriğin öne çıkması çok zor. Kimileri bu sorunu çöz-
mek için tık tarlası kullanıyor. 

Hedeflenen dijital içeriklerin öne çıkarılması amacıyla, 
yüzlerce akıllı cihazın çeşitli yazılımlar aracılığıyla sahte tık 
üretmek için kullanılması tık tarlası olarak adlandırılıyor. 
Tık tarlası sayesinde bir videonun izlenme sayısı birkaç sa-
at içerisinde bir milyonu bulabiliyor. Kar topu etkisiyle in-
sanlar bu videonun neden bu kadar popüler olduğunu me-
rak ediyor ve sonrasında gerçek kullanıcılar arasında da söz 
konusu video yayılıyor. Örneğin, 750 milyon internet kulla-
nıcısının olduğu Çin’de bir video bir gün içerisinde bir mil-
yar defa izlenmiş. Normal şartlar altında pek mümkün ol-
mayan bu durum, tık tarlası ile gerçekleşebiliyor. Tık tarla-
sı bir web sitesindeki reklamların tıklanarak site sahibinin 
haksız kazanç elde etmesi için de kullanılıyor. 

Bazı yasal boşluklardan dolayı tık tarlası birçok ülkede ya-
sal olarak değerlendirilse de insanların kandırılması için 
oluşturulmuş bir düzenek olduğu dikkate alındığında etik 
olarak yanlışlığı ortada. Tık tarlasının önlenmesi için sos-
yal medya platformları ve reklam şirketleri çaba sarf edi-
yor gibi görünse de aslında bu durum onların da işine ge-
liyor. Milyonlarca beğeniye sahip olan paylaşımlar o plat-
formun çok kullanıldığına dair bir algı oluşturuyor. Üste-
lik teknik olarak tık tarlası veya benzeri aldatma yöntem-
lerinin önüne geçmek de hayli zor. 

Sonuç olarak internette gördüğünüz çok beğenilen içerik-
lere biraz temkinli yaklaşmanızı tavsiye ederiz, kim bilir 
belki de dünyanın öbür ucundan neyle ilgili olduğunu bi-
le bilmeyen bir yazılım ağı tarafından beğenilmiştir.
_ 

http://bit.ly/tik-tarlasi
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Raflara dizilen 
akıllı cihazlar bir yazılım 
aracılığıyla çalıştırılıyor 
ve belirlenen içeriklerle 
etkileşime geçirilerek 
bu içerikler popüler hâle 
getiriliyor.

Tık Tarlası
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