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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
İnternet pazarlama için gelişen bir uygulama alanıdır. İnternetin interaktif bir ortam
oluşu, onu diğer pazarlama mecralarından ayırmaktadır. Hedef kitle belirleme yöntemleri,
marka oluşumu ve daha pek çok başlıkta internet özel olarak incelenmeli ve pazarlama
uygulamaları kullanıcıların internet alışkanlıkları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.
Bu derste internet ortamında pazarlama ve üzerine inşa edildiği internet ortamı
incelenerek, diğer pazarlama uygulamalarından ayrılan ve benzeşen noktaları analiz
edilmeye çalışılacaktır.
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YAZAR NOTU
Bu çalışma, bu bölüm öğrencilerinin internet ortamında pazarlamanın temel özelliklerini
kavraması bakımından büyük önem taşımaktadır. Yeni ve gelişen bir mecra olarak
internet ve internet pazarlamacılığı, bu alanda eğitim gören öğrencilerin farkında olması
gereken bir alandır.
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1. PAZARLAMA KAVRAMI

10

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Geleneksel pazarlama kavramı

11

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi kavramları arasındaki farklar nelerdir?
2. Bütünleşik pazarlama iletişiminde müşteri algısını olumlu yönde geliştirmek nasıl sağlanır?
3. Bütünleşik pazarlama iletişiminde reklam dışında kullanılan iletişim unsurları nelerdir?
4. Pazarlama iletişimi terimi hangi yıllarda kullanılmaya başlanmıştır?

12

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Pazarlama Kavramı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Geleneksel
pazarlama Konunun ayrıntılı olarak
ve
güncel
anlayışı hakkında bilgi çalışılması
örneklerin incelenmesi
sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar



Pazarlama
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Giriş
Pazarlama bir malin üretiminden tüketimine tüm süreci kapsamaktadır. Pazarlama sürecinin
içerisinde bir ürünün satışını geliştirmek amacıyla tanıtım, paketleme, satış elemanlarını
eğitilmesi vb. unsurla yer almaktadır. Günümüzde üretimin artması, üretilen mal ve
hizmetlerin özelliklerinin birbirine yaklaşması, iletişim çalışmalarıyla farklılaşmayı bir
gereklilik haline getirmiştir. Artık ürün ya da hizmetlerin teknik özelliklerinden öte,
kullanıcılara ne hissettirdiği ve müşteri memnuniyeti daha önemli hale gelmiştir. Bu değişim
bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının da yerleşmesine neden olmuştur.
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1. 1. Pazarlama Kavramı: Geleneksel Pazarlama
Üretim – tüketim arasındaki ilişki günümüze kadar pek çok değişime uğramıştır. Ancak
temelde söylenebilecek olan üretilen ürünlerin kolayca alıcı bulduğu, zaten ürün çeşitliliğinin
de bugüne kıyaslandığında yok denecek kadar az olduğu, sadece kâr amacı güdülen bir dönem
yerini günümüzde tüketici tatminine ihtiyaç duyan bir üretim sürecine bırakmıştır. Satmak ve
kâr etmek yerini tüketicinin gereksinimlerini karşılamak, tüketiciyi tatmin etmek ve
tüketiciyle sürekli bir ilişki içerisine girmeyi amaç edinen bir sürece dönüşmüştür.
Böylesi son dönem bir pazarlama anlayışı şu şekilde özetlenebilir; “Pazarlama, hedef tüketici,
müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek kâr sağlayacak pazarlama
bileşenlerinin (ürün/hizmet, fiyat, tutundurma, dağıtım) planlanması, yönetimi ve denetimi
çabalarıdır (Göksel & Kocabaş & Elden, 1997: 15).” Tanımdan anlaşılacağı üzere, hedef
tüketicinin memnuniyetidir. Planlanan, yönetilen ve denetlenen tüm pazarlama faaliyetleri bu
amaç etrafında şekillenmektedir.
Potansiyel ve mevcut müşterilerin bir şirketi veya şirketin markalarını nasıl algıladığı, sadece
kitlesel reklamlara bağlı değildir. Aşağıda sıralanan araçlar ortamlar ve kişiler de mevcut ve
potansiyel müşterinin algısını etkileyebilirler (Tunçel, 2009: 121 – 122):




















Medyadaki haberler
Diğer müşterilerin ve referans gruplarının söyledikleri (ağızdan ağıza iletişim)
İnternet ortamında yayılan haberler,
Ambalaj tasarımı,
Ürün markası logosu
Kurumsal kimlik (kurum logosu, kartvizit, antetli kağıt)
Ürünün fiyatının iletişim tarzı/tonu, tahsilat şekli
Doğrudan pazarlama çabaları (postayla gönderilen ürün katalogları, kuponlar,
mektuplar, tele-pazarlama)
Satış promosyonu çabaları (indirimler, hediyeler, çekilişler, ikramiyeler, yarışmalar)
Çizgi altı reklam malzemeleri (poşet, broşür, dosya, kitapçık, fatura, bilet, davetiye,
garanti belgesi)
Kurum/ürün dergisi
Merchandising ürünleri (markalı eşantiyonlar, hatıra eşyaları, tişört, şapka, bardak,
takvim, kalem)
Web sitesi
Şirketten gönderilen elektronik postalar
Cep telefonu mesajları
Satış noktalarındaki stantlar, reyon düzeni
Ürünün hangi tür mağazada veya mekanda satıldığı, mekanın atmosferi, tasarımı
Satış görevlilerinin kim olduğu, müşterileriyle yüzyüze veya telefonda konuşma ve
davranış tarzı, giyim biçimleri, görünüşleri, ses tonları
Satış sonrası hizmet faaliyetleri
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Şirketin toplumsal sorumluluk yaklaşımı
Ürün ve kurum sponsorlukları
Şirket çalışanlarının ve kurucularının itibarları
Şirketin ilan ettiği insan kaynakları politikası ve uygulamaları
Tüketiciyle sıcak temas kurulan etkinlikler (yarışmalar, gösteriler, konserler,
festivaller, seminerler)
 Müşterilerin ürünle ilgili sorun yaşadığında veya bilgilenme ihtiyacı olduğunda buna
nasıl cevap verildiği (tüketici telefon danışma hattı, elektronik posta, yüzyüze
görüşme)
 Şirket taşıtlarının dış görüntüsü
 Lojistik destek elemanlarının üniformaları gibi pekçok araç, ortam, kişi, tüketiciye
kurum markası ve ürün markasıyla ilgili mesaj verir ve tüketici aldığı bu mesajları
zihninde toplayarak ürün markasıyla ilgili belli bir tutum/algı/kanaat geliştirir.
Zihninde biriktirdiği, sentezlediği ve anlamlandırdığı mesajlar neticesinde satınalma
kararlarını verebilir. İletişim fırsatlarının bütüncül olarak başarıyla yönetilmesi,
potansiyel ya da mevcut müşterinin zihninde markanın arzu edilen konumda sürekli
yer almasını sağlamak bakımından kritik önem taşır.
Geçmişte ‘pazarlama iletişimi’ yerine çoğunlukla ‘tanıtım (promotion)’ denirdi. Ayrıca
özellikle akademik jargonda ‘tutundurma’ terimi de oldukça yaygındı. Öte yandan tanıtım
yöntemlerinden sadece biri olan ‘reklam’ sıklıkla diğer tanıtım yöntemlerinin tümü için
kullanılırdı. Ancak zamanla özellikle 1990’lı yıllarda ‘pazarlama iletişimi’ terimi literatüre
yerleşti; akademisyenler ve uygulamacılar arasında oldukça popüler hale geldi ve
benimsendi. Pazarlama karmasında yer alan ‘ürün, ‘fiyat’, ‘dağıtım’ gibi dört ana bileşenden
biri olan ‘tanıtım’, kapsamını ve anlamını genişleterek, derinleşerek ‘pazarlama iletişimi’
adını aldı (Tunçel, 2009: 118).






İletişim temeli üzerine bina edilen pazarlama iletişimi, ürün, hizmet ya da üretici işletmeye
ait tüm fiziksel, yapısal, kavramsal boyuttaki özellikleri hedef tüketiciye mesaj iletmek için
birer araç olarak kullanırken, diğer taraftan hedef kitle hakkındaki bilgileri, incelemeleri de
bu kitleye ulaşmak için yapılacak etkinliklerin tabanını oluşturacak veriler olarak
değerlendirir. Pazarlama iletişimi son derece kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir (Göksel &
Kocabaş & Elden, 1997: 26). Kullanılan yöntemlerin sayıca fazla oluşu ve tek çatı altında
yönetilmesi gerekliliği son dönemde bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının doğmasına
neden olmuştur.
İşletmeler tutundurma metodlarını farklı farklı yönlerde kullandıklarında hedef kitlede
istenilen davranış ve tepkiler oluşmamaktadır. Oysa bütünleşik pazarlama iletişimi çabaları
içinde yer alan bütün araçların hedef kitlelere tek ses, birleştirilmiş bir mesaj ve imajla
ulaşması için koordine edildiği bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimi
kavramı aynı zamanda bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç uzun dönemde kurumsal kimliğe
katkı sağlayacak ve aynı zamanda yönetsel anlamda iletişimi kullanacak bir yaklaşımı gerekli
kılmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi kavram olarak, pazarda üstünlük yaratacak tarzda
tüm pazarlama iletişimi faaliyetlerinin pazarlama karması unsurları ile bütünleştirilmesini
sağlayacak bir sinerji sunmaktadır (Yolaç & Demir, 2004: 123).
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Tüketici merkezli pazarlama olarak bilinen bütünleşik pazarlama iletişimiyle, marka
bağlılığı, marka sadakati, müşteri tatmini, müşteri memnuniyeti, müşteri değeri ve bunların
neticesi olarak da sürekli ve sadık müşteriler kazanılması hedeflenmektedir. Bütünleşik
pazarlama iletişiminin başlıca yararları arasında sinerji yaratmak, mesaj tutarlılığı oluşturmak
ve kurumsal bütünlük sağlamak en belirgin olanlarıdır (Çalık & Altunışık, Sütütemiz, 2013:
141):
Sinerji Oluşturmak: Pazarlama iletişimi araçlarının her biri bir bütünlük içinde işletilirse,
bunun etkisi, bu araçların ayrı ayrı fonksiyonlarından daha fazla olacaktır. Dağınık ve tutarsız
mesajların yaratacağı etkiyle, iletişim çabalarının bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması
durumunda oluşacak sinerjik etki elbette farklı olacaktır. Bütünleşik pazarlama iletişimi
iletişimde sinerji sağlanmasına yardımcı olan stratejik bir unsur görevi yapmaktadır.
Mesaj Tutarlılığı Oluşturmak: Firmalar iletişim planlama sürecine bütünsel bir bakış açısıyla
yaklaşarak, iletişim programının tüm unsurlarını hedef kitleye “aynı mesajı” iletmek üzere
düzenleyebilirler. Tüketicinin zihninde karışıklık oluşturmaktan kaçınmak ve etkin iletişim
programları geliştirmek için, pazarlama iletişiminin her bir unsuruna yönelik ayrı stratejiler
geliştirmek yerine, marka için tutarlı bir mesaj ve iletişim stratejinin geliştirmesi daha doğru
olacaktır.
Kurumsal Bütünlük: Tüketiciler kendilerini rahat ve güvende hissettikleri kurumlara daha
olumlu ve sıcak yaklaştığı için, kurum tarafından yansıtılan imajın ve etkinin tüketiciler
tarafından olumlu algılanmasınında kurumsal bütünlük ve koordinasyon önemli rol oynar.
Bütünleşik pazarlama iletişimi genel tanımlama olarak, tüm pazarlama iletişimi unsurlarının
belirli bir strateji etrafında düşünülerek oluşturulması olarak nitelendirilse de birçok farklı
özelliği içinde barındırmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişiminin özellikleri genel olarak
aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir (Yolaç & Demir, 2004: 123):









Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında tüm iletişim araçlarının pazarlama
karması unsurlarıyla bütünleşmesi ve planlanması esastır.
Pazarlama iletişim hedefleri diğer kurumsal hedeflere uyumlu olarak netbir biçimde
tanımlanır ve pazarlama iletişimi faaliyetleri, daha tutarlı ve sinerji yaratacak şekilde
yayılmayı içeren planlı bir yaklaşımla ele alınır. Böylece işletme içinde, pazarlama
karması unsurlarıyla ilgili olarak alınacak tutundurma kararları, birbirini
destekleyecek şekilde planlanır ve oluşturulur.
Bütünleşik pazarlama iletişiminde sadece mevcut potansiyel ya da nihai müşterilerle
sınırlı kalınmaz, sadece bu kesimlere odaklanılmaz, tüm hedef kitleye yönelik planlar
çalışmalar yapılır.
Tüm tanıtım faaliyetleri ve ilgili herkesin etkin bir biçimde yönetilmesi, tüm
ürün/marka çalışmalarının birleştirilmesi, kişisel olmayan tüm tutundurma karması
unsurlarının bütünleştirilmesi hedeflenir.
Pazarlama iletişimi mesajları sadece kitle iletişim kanallarıyla değiltüm medya
araçları kullanılarak iletilir. Pazarlama iletişiminde kullanılan mesajların karşılıklı
çıkarları koruyucu veya uyumsuzluğu en aza inderecek düzeyde olmasına çalışılır.
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Teknolojinin tüm araçları pazarlama alanında verimli ve etkin biçimde kullanılır.
Veritabanı oluşturma ve birebir pazarlama, gelişmiş bilgisayar teknolojilerinin
kullanılmasıyla daha kolaylaşmıştır.
 Tüketici ve müşterilere odaklanılarak, satınalma davranışlarının tekrar edilmesi
sağlanır. Böylece doğrudan tüketicilerin satınalma davranışlarını etkileyecek mesajlar
üretilir ve kullanılır.
 Bütünleşik pazarlama iletişimi ile ölçümleme yapmak mümkün olabilmektedir.
Pazarlama iletişimindeki bütün faaliyetlerin aynı hedef ve amaçlar doğrultusundaki
başarıları da test edilerek ölçümlenir. Oysa klasik pazarlama iletişimi yaklaşımında
sadece reklamın ve halkla ilişkiler unsurlarının etkinliği ölçülmektedir.
 Bütünleşik pazarlama iletişiminde interaktif bir süreç söz konusudur. Bu süreçte
tüketiciler aktif olarak yer alır, k arşılıklı ve çift yönlü bir iletişim vardır.
 Bütünleşik pazarlama iletişiminde stratejiler veri tabanları kullanılarak planlanır ve
uygulanır. Bu veri tabanları; Pazar bölümlerini tüketicilerin satınalma alışkanlıkları
ve davranışlarını, markaya, kurumsal kimliğe yönelik tutumları, demografik,
sosyolojik, psikolojik ve coğrafi özellikleri kapsamaktadır.
 Bütünleşik pazarlama iletişiminde içeriden dışarıya değil, dışarıdan içeriye doğru
planlama yapılmakta, stratejik kararlar Pazar esaslı ve tüketicilerin istek-ihtiyaçları
doğrultusunda alınmaktadır. Böylece üretim yerine müşteri esaslı oluşum
amaçlanmaktadır.
 Bütünleşik pazarlama iletişimi kararları ve stratejileri, önceki yıllara ait verilerden ve
bütçelerden faydalanılarak hazırlanmaz. Bunun yerine, planların ve stratejilerin
uygulanacağı döneme ait amaç ve hedeflere uygun biçimde bütçeler ve planlar “sıfır
esaslı” bir şekilde yapılmaktadır.
İşletmelerin ürün ya da hizmetlerini iyi, kalıcı, itibarlı markalar altında sunma sürecinde
kullanılan pazarlama teknik ve yöntemlerinin tamamının bir iletişim biçim olduğu
unutulmamalıdır. Bir malın tasarımı iletişim biçimiyken, aynı zamanda perakendecilerin
mağaza içi düzenlemeleri, fiyatlandırma, dağıtım, satış sonrası müşteri hizmetleri de alıcılar
açısından önemli bir iletişim gücüne sahiptir. Aslında pazarlamadaki aşamaların gözden
geçirilmesi halinde, mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim bağlantı noktaları daha açık
bir şekilde gözlemlenebilecektir. Bütünleşik pazarlama iletişimi çabaları yoluyla
pazarlamaya konu olan marka ve hedef tüketici kitlesi arasında uzun süreli güçlü bir bağ
kurulmuş olmaktadır( Pirinti & Onurlu & Şahin, 2009: 53).


Tüm iletişim uygulamalarında olduğu gibi pazarlama iletişimi çalışmalarında da başarıya
ulaşabilmek için belirli bir strateji geliştirmek ve bu stratejide hareket etmek gerekmektedir.
Pazarlama iletişimi stratejisini şu şekilde tanımlamak mümkündür (Göksel & Kocabaş &
Elden, 1997): Kuruluşu ve ürünlerini olası tüketicilere tanıtmak, satışlarını kolaylaştırmak ve
uzun dönemli karı arttırmaya yönelik olarak ürünlerin pazarda tutunmasını sağlamak
amacıyla düzenlenen, kontrollü ve bütünleşik yöntem ve materyallerden oluşan bütünsel bir
programdır. Bugünkü karmaşık ve gürültülü Pazar ortamında başarılı olabilecek ve belirlenen
hedeflere ulaşabilecek bir pazarlama iletişimi stratejisinin oluşturulabilmesi için yapılacak ilk
iş, bu çok geniş ve karmaşık pazarı bazı kriterlere dayanarak daha küçük bölümlere
ayırmaktır. Başka bir deyişle, doğru Pazar bölümlemesi yapmaktır. İki tip Pazar
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bölümlendirme stratejisi bulunmaktadır; Pazar bölümlerinden bir tanesinin seçildiği ve
pazarlama çabalarının bu tek pazar bölümü üzerinde yoğunlaştığı yoğunlaştırılmış strateji ve
seçilen birden çok Pazar bölümü için yine birden çok pazarlama ve pazarlama iletişimi
geliştirilmesi üzerine kurulmuş çok bölümlü strateji. İkinci aşamada ise, homojen pazar
bölümlerinden bir ya da birkaçı hedef Pazar olarak seçilir. Seçilen bu hedef pazarlarda Pazar
konumlandırma stratejisi geliştirilerek uygulanır, böylelikle söz konusu olan mal ya da
hizmet bu Pazar bölümlerinde yerleştirilmeye çalışılır.
Geleneksel pazarlama anlayışı temelde yukarıda bahsettiğimiz pazarlama iletişimi
unsurlarına yaslanmaktadır. Ancak internetin ortaya çıkması ve internetle birlikte pazarlama
anlayışındaki zaman ve mekan kullanımı ve hedef kitle tespit etme alışkanlıklarının
değişmesi, pazarlama dinamiklerinin de tekrar gözden geçirilmesine neden olmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde geleneksel pazarlama yaklaşımının ve günümüzdeki bütünleşik pazarlama
iletişimi anlayışının temellerini kavramaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kulaktan kulağa iletişim kapsamına girmektedir?
a. Tele - pazarlama
b. Markalı eşantiyonlar
c. yarışmalar
d. Ürünün tahsilat şekli
e. Müşterilerin ve referans gruplarının söyledikleri
2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama araçlarından değildir?
a. Postayla gönderilen ürün katalogları
b. Kuponlar
c. Mektuplar
d. Tele-pazarlama
e. Yarışmalar
3) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada merchandising ürünleri arasında yer almaz?
a. Markalı eşantiyonlar
b. Hatıra eşyaları
c. Bardak
d. Takvim
e. Biletler
4. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması içinde yer alan "tanıtımı" tanımlamak için
kullanılmamaktadır?
a. Tutundurma
b. Reklam
c. Üretim
d. Tanıtım
e. Pazarlama iletişimi
5. Pazarlama iletişimi terimi hangi yıllarda literatüre girmiştir?
a. 1990'lı yıllar
b. 1900'lü yıllar
c. 2000'li yıllar
d. 2010'lu yıllar
e. Pazarlama iletişimi terimi yaygın olarak kullanılmamaktadır.
6. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi için söylenemez?
a. pazarlama iletişimi, ürün, hizmet ya da üretici işletmeye ait tüm fiziksel, yapısal,
kavramsal boyuttaki özellikleri hedef tüketiciye mesaj iletmek için birer araç olarak kullanır
b. Pazarlama iletişimi hedef kitle hakkındaki bilgileri, incelemeleri bu kitleye ulaşmak için
yapılacak etkinliklerin tabanını oluşturacak veriler olarak değerlendirir
c. Pazarlama iletişimi son derece kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir
d. Pazarlama iletişimi, işletme bilimi üzerine inşa edilmektedir.
e. Kullanılan yöntemlerin sayıca fazla oluşu ve tek çatı altında yönetilmesi gerekliliği son
dönemde bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının doğmasına neden olmuştur.
7. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin hedefleri arasında yer
almamaktadır?
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a. marka bağlılığı,
b. En kısa zamanda elde edilecek kar
c. marka sadakati,
d. müşteri tatmini,
e. müşteri memnuniyeti
8. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin yararları arasında yer alan mesaj
tutarlılığı oluşturmayı tanımlamaktadır?
a. Firmalar iletişim planlama sürecine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşarak, iletişim
programının tüm unsurlarını hedef kitleye “aynı mesajı” iletmek üzere düzenleyebilirler. Bu
da mesaj tutarlılığına işaret etmektedir.
b. Tüketiciler kendilerini rahat ve güvende hissettikleri kurumlara daha olumlu ve sıcak
yaklaştığı için onları rahat ettirecek mesajlar oluşturmak.
c. Kurum tarafından yansıtılan imajın ve etkinin tüketiciler tarafından olumlu algılanması
amacıyla oluşturulan mesaj stratejisidir
d. Mesajların doğru ve net olması gerektiğini fade eder
e. Mesajların kurumun üst yönetimi tarafından hazırlanması gerektiğini ifade eder.
9. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin en belirgin yararları arasında
sayılabilir?
a. Müşteri algısını değiştirmek
b. Kısa dönemde etkili kar elde etmek
c. Sinerji oluşturmak
d. Mesajların farklılaşmasını sağlamak
e. Kurumsal kimliğin oluşmasını sağlamk
10. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin genel özellikleri arasında
incelenemez?
a. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında tüm iletişim araçlarının pazarlama karması
unsurlarıyla bütünleşmesi ve planlanması esastır
b. Bütünleşik pazarlama iletişiminde sadece mevcut potansiyel ya da nihai müşterilerle sınırlı
kalınmaz, sadece bu kesimlere odaklanılmaz, tüm hedef kitleye yönelik planlar çalışmalar
yapılır.
c. Teknolojinin tüm araçları pazarlama alanında verimli ve etkin biçimde kullanılır.
Veritabanı oluşturma ve birebir pazarlama, gelişmiş bilgisayar teknolojilerinin
kullanılmasıyla daha kolaylaşmıştır.
d. Bütünleşik pazarlama iletişiminde interaktif bir süreç söz konusudur. Bu süreçte tüketiciler
aktif olarak yer alır, karşılıklı ve çift yönlü bir iletişim vardır.
e. Bütünleşik pazarlama iletişiminde dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya doğru planlama
yapılmaktadır.
Yanıtlar: 1.e, 2.e, 3.e, 4.c, 5.a, 6.d, 7.b, 8.a, 9.c, 10.e
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2. DİJİTAL ORTAMDA PAZARLAMANIN ALT YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dijital ortamda pazarlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Geleneksel pazarlama ve internet üzerinden sürdürülen pazarlama faaliyetleri nasıl
tanımlanabilir?
2. Müşteriler internet üzerinden sürdürülen pazarlama faaliyetlerinde hangi konumdadır?
3. İnternetin hangi olanakları pazarlama faaliyetini dönüştürmektedir?
4. İnternetteki hızlı değişim pazarlama iletişimini nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlamada değişim süreci

Geleneksel pazarlamadan,
dijital
pazarlamaya
dönüşümü anlamak

İnternette pazarlamanın
avantaj ve dezavantajları

İnternette
pazarlamanın
avantaj ve dezavantajlarının
farkında olmak
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Canlı dersin takip edilmesi,
notların dikkatle okunması
ve
güncel
örneklerle
kaynaştırılmasıyla
Canlı dersin takip edilmesi,
notların dikkatle okunması
ve
güncel
örneklerle
kaynaştırılmasıyla

Anahtar Kavramlar



İnternette pazarlama
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Giriş
Her yeni teknoloji hayatın içinde girdiğinde yadırganmıştır. Pazarlamanın gelişim sürecinde
durum çok da farklı değildir. Örneğin televizyonun ilk yıllarında reklamcılar “gazetede 120
kelimeyle rahat rahat ürünü anlatabilecekken 60 dakikalık reklama neden kendimizi
sıkıştıralım ki diyorlardı. Benzer şekilde 90’lı yıllarda internetin olmaması şimdi gerçek
değilmiş gibi geliyor (Şahin, 2009: 87). Tabii internette hayatımıza girdiği günden itibaren
değişmeye devam ediyor. Bu değişimin en temel sebeplerinden biri internete erişim
olanağının gün geçtikçe artması, Türkiye’de hane halkı internete erişim oranının 2012 yılında
%47.2 oranında olduğu (www.tuik.gov.tr) göz önüne alındığında ve bu rakamın her geçen
gün katlanarak çoğaldığı düşünüldüğünde yoğun talebin internet uygulamalarının
çeşitlenmesine olanak sağlayacağını düşünmek zor olmayacaktır.
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2.1. Pazarlamada Değişim süreci
Temelde pazarlama anlayışındaki değişim, pazarlamanın hareket alanı olarak
tanımlayabileceğimiz bir alanda, pazarlamayı etkileyen bir dizi faktörün değişimiyle birlikte
başlamıştır. Teknoloji pazarlamayı değiştiren en temel aktörlerden birisidir. Pazarlama
programlarını, stratejilerini ve uygulamalarını köklü değişime uğratan değişimler şu şekilde
özetlenebilir (Marangoz, 2014: 41 – 44):


Küreselleşme



Müşteri ilişkilerinin artan önemi



Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda pazarlamanın önem kazanması



Rekabet dinamiklerinin değişimi



Pazarlama yöneticilerinin ve uygulayıcılarının nitelik değiştirmesi



Bilgi teknolojilerindeki değişimler



İnternetin hızla ticarileşmesi

Tanımlanmaya çalışılan her yeni alanda olduğu gibi internet ortamında sürdürülen pazarlama
faaliyetlerinin çerçevesini belirleyebilmek ve internet pazarlamasını tanımlayabilmek için
geleneksel olanla arasındaki farkları ortaya koymak kolaylık sağlayacaktır. Geleneksel
pazarlama anlayışının temel özelliği mesajın kitlelere duyurulma çabasıdır, internet ise bu
temel düşünceyi değiştirerek, pazarlama sürecinde mesajın bireylere özel hazırlanması,
bireylerle etkileşime geçilmesi çabasını ön plana çıkartmaktadır. Bir cümleyle ifade edilmeye
çalışılan bu farklı bakış açısı tüm pazarlama iletişimi yaklaşımını derinden etkilemektedir.
Bu zorunlu dönüşüm için aşılması gereken engeller şu şekilde sıralanabilir (Karahasan, 2012:
89 – 95):


Reklamveren odaklılık: Pek çok şirket, her ne kadar kendisinin müşteri odaklı
olduğunu düşünse de, yakından bakıldığında yöneticilerin iş yapma biçimlerinin
genellikle şirket ya da ürün odaklı olduğu görülmektedir. Yeniliklere tüketiciler değil,
tepe yöneticiler karar verir. Markaları temsil eden, kamuoyunun önüne çıkan şirket
sözcüleri, genellikle resmi ve mesafeli bir tarzda iletişim kurarlar. Diyalog
geliştirmekten çok karşı tarafa mesaj verme amacı taşıyan sözcüler, şirketlerinin
saptadığı halkla ilişkiler programını uygularlar. İletişimde genellikle vermek
istedikleri mesajlara odaklanırlar. Bu sistemde “bütünleşik pazarlama iletişimi”
yapma iddiaları genellikle yüzeyseldir. Bütünleşik pazarlama yapmak aynı
kampanyayı farklı kanallarda aynı anda yayınlamak olarak görülür. Bütünleşik bir
çalışma için, tasarım, üretim, tanıtım ve satış mallarının tümünün müşterilerle
etkileşim içinde yürütülmesi gerektiği gerçeği gözden kaçırılır.



Kontrollü ve değişmez kurallı marka yönetimi: Geleneksel pazarlama yaklaşımı,
marka iletişiminin kesin kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini savunur. Bu
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anlayışa göre, markanın sahibi onu pazarlayan şirkettir. Marka için yapılan tüm
etkinlikler tek sesli olmalı ve şirket yönetiminin belirlediği marka kuralları
çerçevesinde yürütülmelidir. Pazarlama bölümü ayrıntılı stratejiler, program
hazırlamakla ve tüm aşamaları kontrol etmekle yükümlüdür. Bu sistemde karar verme
süreçleri hiyerarşik bir yapı içerisinde tepeden aşağıya bir onay mekanizmasıyla
yürür. Markalar için hazırlanan stratejilerin uzun vadeli olması beklenir. Programlar
esnek değildir. Süreç temel hatlarıyla şu şekilde işler: Reklamveren, ajansa brief
verdikten sonra, yaratıcı önerilerin hazırlık süreci başlar. Bu dönemde ajanstaki
müşteri hizmetleri, stratejik bölüm temsilcileri yaratıcı brief oluşturmak için
çalışmaya koyulurlar. Konseptler aranır. Testler yapılır. Hazırlanan stratejiler ve
yaratıcı çözüm önerileri reklamverene sunulur. Karar öncesinde çeşitli değişiklikler
ve düzenlemeler için ek düzenlemeler yapılır. Nihayet reklamverenin yaratıcı
yaklaşımı onaylaması sonrasında fikirlerin uygulama aşamasına geçilir. Gelişmiş
yapılarda, markalar için hazırlanan her tür iletişim etkinliğinde benzer süreçlerle
çalışılır. Yerleşik marka kültürünün olduğu şirketlerde, en küçük broşür bile uzun
kontroller sonucunda hazılanır. Şirket dışındaki kaynakların, basının ve tüketicilerin
markayı kullanarak yayın yapması yasaktır. Markalar hakkında çıkan şakalar, espriler
pek hoşa gitmez. Kullanıcıların, yazıları, resimleri, videoları kesip yapıştırabildiği
internet ortamında bu sistemin işlemesinin mümkün olmadığı açıktır. Markaları
yönetenlerin krizlerle, eleştirilerle ve kullanıcıların yarattığı içeriklerle dolu bu yeni
dünyada yenilenmekten başka seçeneği yoktur.


İzin almayan reklam modeli: Kitlesel pazarlama büyük tüketici gruplarına, en düşük
maliyetle erişmenin yolunu bulmaya çalışır. Bu yüzden reklam kampanyalarında
medya planlaması yapılırken, önce bir hedef kitle saptanır. Tüketiciler belirli yaş,
cinsiyet, sosyo ekonomik sınıf, tüketim ve davranış kalıpları çerçevesinde kesitlere
ayrılır. Böylece homojen gruplar yaratılmaya çalışılır. Medya planları tanımlanan
grubun izlediği yayınlar ve programlar doğrultusunda hazırlanır. Maliyet hesapları
televizyonda saniye, gazete sütun/santim bazında yapılır. Planlamanın en önemli
hedefi, kişi başı erişim maliyetinin düşük olmasıdır. Bu reklam modeli hedef kitleden
izin almaz. Verimli çalışabilmek için seçilen kesitteki bireyler arasındaki farklılıkları
değil, benzer yanları bulmaya çalışır. Kitle iletişim araçlarında tek taraflı bir iletişim
yürüdüğü için, izleyicilerin reklam mesajlarını ne kadar anladığı ve onlardan ne kadar
etkilendiği gibi soruların cevaplarını anında almak mümkün değildir.



Reklam yatırımlarının geri dönüşündeki sorunlar: Kampanyanın etkisi,
yayınlardan sonra yapılan algı araştırmaları veya focus grup çalışmalarıyla ölçülmeye
çalışılır. Reklam ve satış arasında birebir bağlantı kurmak güçtür. Geleneksel
pazarlamanın medya planlama modeli, izleyicileri hazırlıksız yakalamak üzere
kurulur. Bu yüzden öncelikle hedef kitlenin medya tüketim alışkanlıkları gözlemlenir.
O grubun izlediği TV ve radyo programlarının, okuduğu gazete ve dergilerin,
görülmesi mümkün olan billboardların ve ziyaret ettiği internet sitelerinin haritası
oluşturulur. Hedef kitleyi hazırlıksız yakalamaya çalışan bu yaklaşım, izleyiciyi
reklama maruz bırakmak ilkesiyle çalışır.
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Etkileşim eksikliği: Kitle iletişim modeli, izleyicilerin bir reklamı izlerken ne
düşündükleri veya sonrasında hangi davranışta bulunduklarını anlama konusu
yardımcı olamaz. Yayıncılığın tek taraflı işleyen bir yapısı vardır. İzleyicilerle
karşılıklı etkileşim imkanı yoktur. Tüm reklam sitemi dikkat çekmek üzere kurulur.
Tüketicilerin ilgisini uyandırabilecek kelime oyunları, ünlü kullanımı, akılda kalacak
reklam müzikleri, komedi unsurları gibi tekniklerle mecradaki diğer içeriklerin
arasından sıyrılmaya çalışılır. Geleneksel yapıdaki kuruluşların müşterilerini anlama
imkanları da kısıtlıdır. Müşterilerin sorunlarının çözülmesiyle birlikte, dosyada arşive
kaldırılır. Çoğu kez bir daha da üzerinde durulmaz. Çağrı merkezindeki sistemler hız
ve yetkinlik açısından yeterli hizmeti sunsalar bile tüketicilerle kurulan ilişki
mekaniktir.



Esnek olmayan medya planları: Geleneksel pazarlamanın medya planlama sitemi,
reklam yeri satın almak üzere kurulur. Medya planları, gazetelerin baskı ve dağıtım
saati, sayfa sayısı, reklam alanları; TV’lerin reklam kuşakları, saniye hesapları,
billboardların boyutları, lokasyonları gibi sabit parametreler doğrultusunda hazırlanır.
Uzun planlamalar sonucunda oluşan ve sabit programlar üzerine kurulu olan bu
iletişim biçimi, katı kurallarla yürütüldüğü için, internetin hızlı dünyasına ayak
uyduramamaktadır. Bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar döneminde basın da
değişmektedir. Gazete ve dergiler dijital yayına ağırlık veriyor. RSS’lerle haberlerin
abonelerin cep telefonuna gelmesi sağlanıyor. Tablet bilgisayarlar için özel
aplikasyonlar geliştiriliyor. Televizyonlar mobil cihazlara uyum sağlamaya çalışıyor.
Dijital yayınların internet aracılığıyla izlenebileceği sistemler yaygınlaşıyor. Sonsuz
çeşitlilik içinde, geniş kitlelere ulaşmak, dikkatlerini çekmek, görüşlerini etkilemek
ve harekete geçirmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Böylece izleyicileri
hazırlıksız yakalamak üzere kurulu reklam modelleri de işlevlerini yitiriyor.

İnternet pek çok özelliği ile pazarlamaya değişime olanak veren bir zemin sunmaktadır.
Metin, fotoğraf, grafik ve videoların içerik oluşumunda kullanılması, kişiye özel mesaj
iletimine olanak sağlaması, tanıtımdan başlayarak satın alım aşamasına kadar tüm pazarlama
aşamalarının internet aracılığıyla sunulabilmesi, hatta müşterilerle çevrimiçi iletişim
imkanının bulunması, müşteriyi sürecin bir parçası haline getirmesi gibi çoğaltılabilecek pek
çok özellik pazarlamayı dönüştürmektedir. İnternetinin şekillendirdiği internet
pazarlamasının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir ( Kırcova, 2012: 32 – 33):


Bilgi sunma: İnternet bilgi saylamaya yönelik oluşturulan bir ortam olduğu için ticari
internetin de ortaya çıkmasıyla ilk olarak işletmeler kendilerini tanıtan web siteleri
oluşturup, bu sayfalara kendileri ve işletmenin pazara sunduğu ürünler ve hizmetler
hakkında bilgiler vermişlerdir. İnterneti kullanan kişilerin bu sayfaları ziyaretleri
sırasında, ürün ya da hizmetlerle ilgili bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde çeşitli
soruları içeren mesajları göndermeleri sonucu, internet üzerinde hep daha fazla bilgi
gereksinimi olduğu, ne kadar fazla bilgi sağlanırsa Pazar başarısının o ölçüde arttığı
görülmüştür. Bu nedenle bilgi sunma internette pazarlamanın temel işlevlerinden biri
haline gelmiş ve şirketler kendilerini ziyaret edenlere, kendi ürünleri rakip ürünler,
fiyatlar satış sonrası hizmetler, ürünlerin ve hizmetlerin kullanımıyla ilgili yardımcı
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bilgiler ve benzeri her konuda bilgi sunmaya başlamıştır. Ancak son zamanlarda artan
web sitesi sayısı bilgiye ulaşma konusunda ciddi sorunlar yaratmaya başlamıştır.
Herhangi bir bilgiye ulaşmak için yapılan taramalar uzun zaman almakta ve
araştırmayla ilgili olmayan binlerce web adresi ile karşılaşılmaktadır. Bu sorun özel
arama motorları ile aşılmaya çalışılmakta yada satın alma ajanı adı verilen
programlarla çözülmektedir. İnternet üzerinde gittikçe artan bilgi miktarı kar modeli
ürün, hizmet, kişi, yer ve benzeri özellikler bakımından bilgi bulmak olan yeni iş
alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.


Etkileşim: Geleneksel iş modellerinde hemen her türlü iletişim tek taraflı olarak
yapılmaktadır. Mesajı gönderen seçtiği iletişim aracı ile mesajı gönderir ve mesajı
alanın tepkisini bekler. Tepki konuya, seçilen araca ve tepki verenin özelliklerine göre
birkaç gün ya da birkaç hafta gibi bir sürede mesajı gönderene cevap vermektedir.
Giderek daha fazla müşteri bilgisine ihtiyaç duyulan günümüzde bu işleyiş
geçerliliğini yitirmektedir. İnternet bu nokta önemli bir açığı kapatmakta ve iletişimi
büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Günümüz internet iş modellerinden bazıları
etkileşimi arttırmak için elektronik pota mesajlarının yanısıra müşterilerinden haber
grubu yaratma, müşterileriyle sohbet etme gibi uygulamalara da yer vermektedir. Bu
şekilde sürekli ve kalıcı bir etkileşim elde etmekte bu yolla ihtiyaç duyulan müşteri
bilgisi devamlı oranda sağlanmaktadır.



Karşılıklı etkileşim: İnternette pazarlamanın belki de en önemli özelliği tüketicilerin
işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde doğrudan etki yaratabilmelerini
sağlayan karşılıklı etkileşim özelliğidir. İşletme – tüketici ilişkisinin karşılıklı olması,
iletişimin hem hızlı hem de geniş kapsamlı olarak yürütülmesini sağladığı gibi,
pazarlama sürecinin her aşamasına doğrudan katılması olgusunu da
gerçekleştirmektedir. İnternetin interaktif olma özelliği işletmelere tepkinin hızı,
bilginin sürekli güncellenmesi, tepkinin içeriği başlıklarında hem zaman, hem de
maliyet tasarrufu sağlarken, pazarlama çabalarının etkinliğini arttırmaktadır.
İnternetin interaktif olması ürün ve hizmetlerin kişiselleşmesi ve maliyetlerin aşağı
çekilmesine olanak tanır. Örneğin herhangi bir ürünün tasarımını sitesine koyan
işletme kısa bir süre içinde hangi tasarımın beğenildiğini, o üründen ne kadar
satabileceğini kendisine gelen mesajlardan tahmin edebilmekte ve bundan sonra
üretmeye başlamaktadır. Tam zamanında üretim (just-in-time production)
uygulamalarının kolaylıkla gerçekleşebildiği bu yöntemde gereksiz stok maliyetleri
işçilik maliyetleri finansman maliyetleri ve çeşitli kayıplar önlenebilmektedir.

Günümüzde internet pazarlaması, e-pazarlama gibi isimlerle teknolojinin değişime uğrattığı
pazarlama anlayışı nitelenmektedir. Pazarlamadaki değişime farklı bir bakış açısıyla yaklaşan
Philip Kotler, teknolojinin değişimdeki rolünü göz ardı etmeden farklı bir tanımlama
yapmakta ve günümüz pazarlama anlayışını “Pazarlama 3.0” olarak değerlendirmektedir.
Pazarlamının geçirdiği süreci ise şu şekilde anlatmaktadır ( Kotler vd., 2014); “Çok önceleri
sanayi devrimi sırasında- teknolojinin merkezinde endüstriyel makinelerin bulunduğu
dönemde- pazarlama, fabrika ürünlerini, onları alacak herkese satmakla ilgiliydi. Ürünler
oldukça basitti ve kitlesel bir Pazar sunulmak üzere tasarlanıyorlardı. Hedef standartlaşmak
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ve büyük ölçekte üretim yapmaktı. İşte bu, pazarlama 1.0 yaklaşımı ya da ürün merkezli
evreydi. Pazarlama 2.0, günümüz enformasyon çağında ortaya çıktı; bu çağın merkezinde
enformasyon teknolojisi bulunuyor. Artık pazarlama okadar kolay bir iş değil. Bugünün
müşterileri bilgi açısından çok donanımlı ve birçok benzer ürünü kolaylıkla birbirleriyle
kıyaslayabilecek durumda. Ürünün değerini belirleyen müşteri. Pazarlamacı pazarı bölümlere
ayırmak ve özgül bir hedef Pazar için üstün bir hedef geliştirmek zorunda. “Müşteri kraldır”
sloganı birçok şirket için geçerli. Ne yazık ki, tüketici merkezli yaklaşım, örtük olarak
müşterilerin pazarlama kampanyalarının pasif birer hedefi olduğu görüşünü kabul eder.
Pazarlama 2.0’daki ya da müşteri yönelimli pazarlamadaki görüş budur. Artık, Pazarlama
3.0’ın ya da değere dayalı pazarlama çağının doğuşuna tanıklık ediyoruz. İnsanları sadece
tüketici olarak görmek yerine, pazarlamacılar onlara artık aklı, kalbi ve ruhu olan insanlar
olarak yaklaşıyor. Tüketiciler daha çok, küreselleşen dünyayı daha yaşanılır biryer kılmakla
ilgili endişelerine çözümler arıyor. Kafa karışıklığı dolu bir dünyada misyon, vizyon ve
değerleriyle kendilerinin sosyal, ekonomik ve çevresel adalete ilişkin en derin ihtiyaçlarına
seslenen şirketleri arıyorlar. Seçtikleri ürün ve hizmetlerde sadece işlevsel ya da duygusal
tatmin aramıyor, insan ruhunun tatminini de arıyorlar.” Kotler’in dikkat çektiği dönüşüm
aslında pazarlama anlayışındaki dönüşümün şirketleri de içine aldığı ve önleri da
dönüştürdüğü daha büyük bir sarmal. Bilginin kolaylıkla erişildiği ve hatta erişebilinir bilgiye
saniyeler içinde ulaşıldığı günümüzde şirketlerin bu değişimin bir parçası olarak, müşterilerin
isteklerini göz önüne alarak değişmesi ve değer üreten bir sistem parçası haline gelmesi
kaçınılmazdır.

2.2. İnternette Pazarlamanın Avantaj Ve Dezavantajları
İnternetin şirketler sağladığı en büyük pazarlama avantajlarından biri, büyük ya da küçük tüm
şirketlere benzer pazarlama olanaklarını sunmasıdır. İnternet öncesinde sadece büyük
firmaların ulaşabildiği kitle iletişim araçları yerini tüm şirketler için ulaşılabilir olan internete
bırakmıştır. İnternet kişisel mesajlarla daha büyük hedef kitlelere ulaşma imkanı sağlamakta,
bunu yaparken daha az maliyetle pazarlama faaliyetlerinin gelişimine olanak sağlamaktadır.
24 saat hizmet sunma olanağı tanımakta, fiziksel dünyada vakit kaybına neden olan
bilgilendirme, haberleşme gibi başlıklar internet üzerinden hızlı bir şekilde
sürdürülebilmektedir. İnternet üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerini iki başlık altında
toplamak mümkündür (Kırcova, 2012: 59 – 68);
1. İşletmeler açısından üstünlükleri:
a. Pazarlama bütçesinden tasarruf: Pazarlama bütçesinin etkin kullanılması
işletmelerin en önemli sorunlarından birisidir. Rekabet baskısı nedeniyle ürün
geliştirme, promosyon, dağıtım ve fiyatlandırma alanlarında yapılan
harcamaların doğru zamanda ve doğru şekilde yapılması önem kazanmaktadır.
Hemen her pazarda var olan fiyat rekabeti kâr marjlarının giderek daralmasına
neden olmaktadır. Bu da şirketlerin pazarlama planlarını yaparken en küçük
ayrıntıyı bile dikkate almalarını gerektirmektedir. Pazarlama bütçesi içinde en
fazla yer tutan ürün geliştirme çalışmaları, ürün tasarımının internete
taşınması ve müşterilerin beğendikleri ürünlerin belirlenerek tasarımın

34

sonuçlanmasıyla maliyetlerin düşürülmesine olanak sağlamaktadır. Kendisi
başlı başına bir dağıtım kanalı olan internet, fiziksel mağaza ihtiyacını ortadan
kaldırmakta, depolama ve envanter gibi sorunlar geleneksel yöntemlere
nazaran hem daha kolay hem daha ucuz yöntemlerle çözümlenmektedir.
Doğru kullanıldığında etkili internet reklam uygulamaları da hem daha etkili
hem de maliyeti daha düşük bir iletişim uygulaması olarak karşımıza
çıkmaktadır. Daha basit bir örnekle, basılı kataloglar ve online kataloglar
arasında bile hem maliyet hem kullanım kolaylığı açısından farklılıklar
bulunmaktadır.
b. Zaman tasarrufu: İnternet üzerinde pazarlama yapan işletmelerin işyerleri
günde 24 saat, yılda 365 gün hizmet verebilmektedir. Bu aynı zamanda ülkeler
arası saat farklılıklarından kaynaklanan sorunları da ortadan kaldırmakta ve
izin tatil, dinlenme, uyku gibi sınırlamalar pazarlama faaliyetine engel
oluşturmamaktadır. İnternet geleneksel pazarlama çabaları içinde yer alan
siparişlerin alınması, işlenmesi, sınıflandırılması gibi zaman harcamayı
gerektiren bazı çalışmaların çok kısa sürede yapılmasını sağladığından önemli
ölçüde zaman tasarrufu sağlamaktadır. Harcanan zaman açısından
bakıldığında internetin önemli zaman tasarrufu sağladığı, bunun da pazarlama
faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliği ve dolayısıyla karlılığını arttığını
söylemek mümkündür.
c. Fırsat Eşitliği: Geleneksel iş modellerinin yer aldığı piyasalarda pazara
önceden gelen büyük şirketler sonradan gelenlere hayat hakkı tanımamaktadır.
Perakende, finans, gayrimenkul, otomotiv ve benzeri sektörlerde pazarda yer
alan büyükler, pazarı kendi aralarında paylaşmışlar monopol ve oligopol
piyasa yapılarının oluşmasını sağlamışlardır. İnternet sayesinde yaratıcı bir
fikre dayanan, taklit ya da kopya olmayan her iş modeli herhangi bir dirençle
karşılaşmadan pazara girebilmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmelerin bu alanda yaşadığı sorunlar kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.
Zira bu ortamda verilen hizmetin etkinliği ve kalitesi değerlendirilmekte,
kuruluş yeri, mağaza büyüklüğü, sermaye, çalışan sayısı, mağaza dizaynı,
fiziksel koşullar gibi fark yaratan unsurlar ortadan kalkmaktadır.
d. Zengin bilgi ve karşılıklı etkileşim: Tüketicilerin aşırı bilgi taleplerine
karşılık verebilmek için en uygun ortam internettir. Aynı zamanda internet,
interaktif bir ilaç olarak da karşılıklı iletişime açıktır. Herhangi bir web sitesini
ziyaret eden kişiler ürün ya da hizmetlerle ilgili her tür bilgiyi doğrudan şirket
yetkililerine sorma şansına sahiptirler. Aynı zamanda özel istek ve taleplerini
de iletmek ve cevap almak şansına sahiptirler.
e. Global erişim: Faks makinelerinin ticari iletişim amacıyla kullanılmaya
başlanması dünya ticaret hacmini ikiye katlamıştır. Ancak internet bu noktada
daha ileri olarak daha fazla bilgiye hem de eş zamanlı olarak iletebilmek gibi
üstünlükleriyle, global düzeyde işletmelerin karşılıklı iletişiminde temel bir
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değişiklik gerçekleştirmiştir. Bu yolla özellikle endüstriyel pazarda başka bir
deyişle işletmeler arası pazarın iş hacminde önemli sıçramalar meydana
gelmiştir.
2. Müşteriler açısından üstünlükler:
a. Kontrol edilebilir satın alma süreci: Günümüz tüketicileri satın almak
istedikleri ürünle ilgili olarak daha fazla bilmek ve soru sormak ihtiyacındadır.
Zira bu konuda herhangi bir maliyet yüklenmek zorunda değillerdir. Ürün
veya hizmeti satın almaları durumunda da daha fazla destek almak
ihtiyacındadırlar. Bu nedenle internet iş modellerinde rekabet, fiyat eksenli
değil bilgi eksenlidir. Başka bir deyişle ürün ve hizmet ile ilgili her türlü bilgi
hedef kitleye hemen aktarılmaktadır. Satın almanın her aşamasında örneğin
alternatiflerin değerlendirilmesi sırasında çok sayıda alternatifin aynı anda
bilgisayar ekranında görülebilmesi, fiyat, kalite ve diğer özellikler bakımından
karşılaştırılmalar yapılabilmesi uzman kişilere danışma ve satıcılara her
konuda sınırsız soru sorma imkanının sağlanması gibi üstünlükler internet
üzerinden yapılan alışverişlerde insiyatifin büyük ölçüde müşteriye geçmesi
sonucunu doğurmaktadır.
b. Kolaylık: Giderek değişen yaşam biçimlerinin ortaya çıkardığı en önemli
sorunlardan birisi de günlük yaşam içinde ulaşım, iletişim ve işe ayrılan
sürelerin artmasıdır. Yaşam biçimlerinin ve tüketici beklentilerinin değişmesi
serbest piyasa ekonomisi nedeniyle yaşanan şiddetli rekabete dayalı olarak
pazara sunulan binlerce tür ürün ve hizmet nedeniyle alışveriş çok zaman alan
ve zahmetli bir iş haline gelmektedir. Günün herhangi bir saatine sıkıştırılmış
ve kısa bir sürede sadece birkaç mağaza gezerek yapılacak yerine, örneğin
evden yapılacak bir bağlantı ile fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak
gerekirse uzmanlara danışarak, evde yaşayan diğer aile fertlerine ürünün
rengini, biçimini, stilini ve fiyatını sorarak yapılacak bir alışveriş daha
doyurucu olmaktadır. Bu nedenle internet müşterilere hem zaman, hem de
mekan bakımından eşsiz kolaylıklar sağlamaktadır.
İnternette pazarlamanın yukarıda saydığımız avantajlarının yanında bazı dezavantajları da
bulunmaktadır. Bu dezavantajları şu şekilde sıralamak mümkündür (Marangoz, 2014: 60-61):


İnternet ile ilgili güvenlik sorunları: Günümüzde bilgisayarı ve internet bağlantısı
olan herkes internette her türlü bilgiye ulaşabilmekte ve internet üzerinden sunulan
bilginin denetiminin tam olarak sağlanması mümkün olmamaktadır. Özellikle internet
üzerinden alışverişlerde kullanılan ve can damarını oluşturan kredi kartlı sistemlerin
tam güvenli olmaması ve bu yönde yapılan saldırıların önüne geçebilmek amacı ile
çeşitli güvenlik yazılımları oluşturulmakta ve devreye sokulmaktadır. İnternetin
hukuki anlamda bir sahibi yoktur; belli bir ileticisi ve/veya yöneticisi de
bulunmaktadır. Bu nedenle internetin kullanımında ortaya çıkabilecek suiistimalleri,
aşırılıkları, usulsüzlükleri, kural dışı davranışları denetleyip, yaptırım uygulayacak
merkezi bir otorite bulunmamaktadır.
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İnternete erişimi olan kişi sayısının kısıtlı olması: İnternete ancak belirli bir sayıda
kişinin ulaşabiliyor olması ülkeler, bölgeler ve insanlar arasında eşitsizlik
yaratmaktadır. Web üzerinden yapılan faaliyetler sadece internet kullanıcılarına
ulaşabilmektedir. İnternet üzerinden alışverişe güvenmeyen çok sayıda kullanıcının
varlığı nedeniyle alışverişler yarım bırakılmaktadır. Bu da iş modellerinin atıl
kalmasına ve zarar etmesine neden olmaktadır.



İnternet üzerinden siparişlerin giderlere neden olması: İnternetten alışverişlerde
sipariş edilen ürünler için ayrıca nakliye ve teslimat ücreti talep edilmesi yüksek
dağıtım ve teslimat giderlerine neden olmaktadır.



İnternet üzerinden pazarlamanın iş gücü fazlasının ortaya çıkmasına neden
olması: İnternet üzerinden pazarlama, bir yandan yeni iş olanakları, göreve ve
ünvanlar ortaya çıkarırken, diğer yandan da organizasyonların yatay ve dikey olarak
daralması ve ticarette rol alan bazı unsurların ortadan kalkması nedenleri ile işgücü
fazlası çıkacak, dolayısı ile işsizliğin artmasına sebep olabilecektir.



Tüketicilerin internet üzerinde pazarlama çalışmaları yürüten işletmelere olan
güven eksikliği: internet üzerinde sürdürülen pazarlama faaliyetleri tüketiciye dijital
bir ekran aracılığı ile sunulmaktadır. Ürünler gözle görülebilmekte fakat elle
tutulamamaktadır. Tüketiciler bir ekran aracılığı ile gördükleri bu ürünleri sunan
işletmelerin varlığından şüphe duyabilmektedir. Aslında bu şüpheyi taşımaları çok da
yersiz değildir. Çünkü internet üzerinde gerçek kapasitesi ve ticari gücünün üzerinde
imaj yaratmaya çalışan, binlerce işletme faaliyet sürdürmektedir. İnternette ticaret
aynı zamanda, tüketiciyi alışkanlıklarında büyük bir değişime zorlamaktadır. Hiç
alışık olmadığı ürün sunumları, ödeme sistemleri, pazarlama teknikleri ile karşılaşan
tüketiciler, alışveriş kararlarını verirken zorlanmakta ve hatta sonrasında tereddüt
içinde kalabilmektedir.



Hukuki mevzuat: İnternet üzerinde yapılan pazarlama çalışmalarının önüne çıkan en
büyük engellerden biri de elektronik ticaretle ilgili hukuki mevzuatın henüz tam
olarak oluşturulmamış olmasıdır. Ülkemizde de hukuki mevzuat eksikliğinden dolayı
internet üzerinde işlenen suçlara ciddi bir yaptırım uygulanamamaktadır. Ayrıca
internet üzerinde faaliyet gösteren işletmelere kolaylık sağlayacak, ülkeler arası
hukuki mevzuat sorunları da henüz çözümlenmiş değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle pazarlama iletişiminde internetin ortaya çıkarttığı dönüşümü
inceledik.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamayı değiştiren en temel faktördür?
Küreselleşme
Müşteri ilişkilerinin artan önemi
Rekabet ortamı
Teknoloji
Kar elde etmenin eskisi kadar önemli olmaması

2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlama ve internet pazarlaması arasındaki en
temel farktır?
a) Geleneksel pazarlama, internet pazarlamasına göre daha yavaştır
b) İnternet pazarlamasında elde edilen kar oranı daha yüksektir.
c) İnternet pazarlaması daha ucuzdur, bu yüzden daha fazla tercih edilmektedir.
d) Geleneksel pazarlama günümüz rekabet ortamına daha uygundur
e) Geleneksel pazarlama kitlelere seslenirken, internet pazarlaması bireye seslenir
3. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarının başarılı olması
için bir zorunluluktur?
a) Marka ve ürünle ilgili tüm yeniliklere tepe yönetim karar vermelidir.
b) Tasarım, üretim, tanıtım ve satış mallarının tümünün müşterilerle etkileşim içinde
yürütülmesi gerekir
c) Yöneticiler yanlış anlaşılmamak için hedef kitleleriyle iletişimlerinde mümkün
olduğu kadar mesafeli olmalıdır.
d) Diyalog geliştirmekten çok karşı tarafa mesaj verme amacı güdülmelidir.,
e) Verilmek istenen mesaja odaklanmak gerekmektedir
4. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlama yaklaşımının değiştirmek zorunda olduğu
özellikleri arasında sayılamaz?
a) En küçük broşür bile uzun kontroller sonucunda hazırlanır.
b) Şirket dışındaki kaynakların, basının ve tüketicilerin markayı kullanarak yayın
yapması yasaktır.
c) Kurallar esnektir ve ürün ya da markanın durumuna ve tüketici tepkilerine göre
değişiklik gösterir
d) Bu sistemde karar verme süreçleri hiyerarşik bir yapı içerisinde tepeden aşağıya bir
onay mekanizmasıyla yürür.
e) Markalar için hazırlanan stratejilerin uzun vadeli olması beklenir
5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlama iletişiminde medya planlamasının
özellikleri arasında yer almaz?
a) Kampanyanın etkisi, yayınlardan sonra yapılan algı araştırmaları veya focus grup
çalışmalarıyla ölçülmeye çalışılır.
b) Geleneksel pazarlamanın medya planlama modeli, izleyicileri hazırlıksız yakalamak
üzere kurulur.
c) Öncelikle hedef kitlenin medya tüketim alışkanlıkları gözlemlenir.
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d) Hedeflenen kitlenin izlediği TV ve radyo programlarının, okuduğu gazete ve
dergilerin, görülmesi mümkün olan billboardların ve ziyaret ettiği internet sitelerinin
haritası oluşturulur.
e) Temel amaç hedef kitlenin reklamı beğenmesi ve izlemeye devam etmesidir.
6. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamnın internet sayesinde dönüşümüne imkan veren
özellikler arasında sayılabilir?
a) Metin, fotoğraf, grafik ve videoların içerik oluşumunda kullanılması,
b) Kişiye özel mesaj iletimine olanak sağlaması
c) Uzun dönemli pazarlama stratejilerine gerek duyulması
d) Tanıtımdan başlayarak satın alım aşamasına kadar tüm pazarlama aşamalarının
internet aracılığıyla sunulabilmesi
e) Müşterilerle çevrimiçi iletişim imkanının bulunması,
7. Aşağıdakilerden hangisi internet pazarlamasının temel özelliklerinden sayılan bilgi
sunma özelliğinin kapsamı içerisinde yer almaz?
a) Ticari internetin de ortaya çıkmasıyla ilk olarak işletmeler kendilerini tanıtan web
siteleri oluşturmuşlardır
b) Kuruluşlar web sitelerinde kendileri ve işletmenin pazara sunduğu ürünler ve
hizmetler hakkında bilgiler vermektedirler.
c) İnternet ortamında ne kadar fazla bilgi sağlanırsa Pazar başarısının o ölçüde arttığı
görülmüştür.
d) Günümüzde yeterli bilginin paylaşılmasından dolayı kuruluşların istediği bilgiye
kolayca ulaşılabilmektedir.
e) Bilgi sunmak internet pazarlamasının temel işlevlerinden birisidir.
8. Aşağıdakilerden hangisi wb sitelerinde kuruluşların sundukları bilgiler arasında yer
almaz?
a) Kendi ürünleri
b) Rakip ürünler,
c) Fiyatlar satış sonrası hizmetler,
d) Ürünlerin ve hizmetlerin kullanımıyla ilgili yardımcı bilgiler
e) Gelecek iletişim stratejileri
9. Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılı TÜİK verilerine göre internet erişimine sahip
hanelerin oranıdır?
a) %76
b) %58
c) %65
d) %97
e) %42
10. Aşağıdakilerden hangisi internette pazarlamanın işletmeler açısından avantajları
arasında yer almaz?
a) Pazarlama bütçesinden tasarruf
b) Zaman tasarrufu
c) Zengin bilgi ve etkileşim
40

d) Fırsat eşitliği
e) Kolaylık
Yanıtlar: 1.d, 2.e, 3.b, 4.c, 5.e, 6.c, 7.d, 8.e, 9.a, 10.e
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3. SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal medya pazarlamasının unsurları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sosyal medya pazarlamasının avantajları ve dezavantajları nelerdir?
2. Başarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi nasıl oluşturulmalıdır?
3. Başarılı sos medya pazarlamasına örnekler veriniz.
4.Sosyal medyada müşteri ile ilişkiler nasıl oluşturulmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Medya
Pazarlamasının Unsurları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sosyal Medya ortamında Canlı derslerin interaktif
pazarlamann
temellerine olarak takip edilmesi, ders
hakim olabilmek
notlarının okunması ve
güncel örneklerle bağlantı
kurarak.
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Anahtar Kavramlar



Sosyal Medya Pazarlaması
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Giriş
Sosyal medya tek bir uygulama değil, farklı özellikleri olan çok sayıda platformun çatı
kavramıdır. Sosyal paylaşım siteleri, wiki gibi ortak projeler, sanal oyunlar vb. pek çok
platform sosyal medya içinde yer almaktadır. Sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama
çalışmalarında öncelikle hedef kitle ile iletişim kurulması hedeflenen platform belirlenerek,
belirlenen platformun özelliklerine bağlı iletişim stratejisi oluşturulmalıdır. Sosyal medya
pazarlamasına geçilmeden önce dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise iletişimin
sürdürülmesi ya da sürdürülebilir olmasıdır. Günümüzde pek çok kuruluş sosyal medyada
hazırladıkları projelerle binlerce kişiyi bir araya getirdikten sonra, proje sonrası bir araya gelen
binlerce kişiyle nasıl bir iletişim sürdüreceklerini bilmemektedir. Sosyal medyadaki her çalışma
bir sonraki hamle düşünülerek gerçekleştirilmelidir.
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3.1. Sosyal Medya Ortamında Pazarlama
Hangi mecrada olursa olsun sürdürülen pazarlama faaliyetlerinin belirli amaçları
bulunmaktadır. Sosyal medya pazarlaması ile başarılmak istenen amaçlar aşağıdaki unsurlarla
özetlenebilir (Özgen & Doymuş, 2013);
•

Marka farkındalığı yaratma,

•

Fikir liderlerini tanımlama,

•
Tüketici davranışını ve kalabalık topluluklardan oluşan dışsal kaynakları (ürün
geliştirme fikri için bir araya gelen müşteri gruplarını) inceleme,
•

Yeni pazarlama stratejileri için fikir geliştirme,

•

Şirket web sitesine trafiği yönlendirme,

•

Spesifik mesajları viral olarak yayma,

•

Site yapışkanlığını artırma, marka mesajının teşhir süresini uzatma,

•

Sosyal arama sınıflandırmasını (organik linkler yoluyla) geliştirme,

•

Markanın itibar ve imajını artırma ve içselleşmesini destekleme,

•

Ürün satışlarını artırma.,

•

Pazarlama amaçlarını etkili bir şekilde başarma,

•

Karşılıklı konuşmaları başlatma ve sürdürme gibi amaçları taşır.

Bahsedilen amaçlara ulaşabilmek için her iletişim faaliyetinde olduğu gibi sosyal medyada
sürdürülen pazarlama iletişimi faaliyetinde de belirlenmiş bazı özellikler bulunmaktadır. Sosyal
medyanın çok geniş bir uygulama alanı olmasından kaynaklı olarak bu özellikler değişmekte
ve çeşitlenmektedir. Ancak genel kabul görmüş bazı başlıklardan söz etmek mümkündür.
Sosyal medyadaki pazarlama faaliyetlerinin detaylarına inmeden önce genel bir çerçeve çizmek
ileriki çalışmalar açısından faydalı olacaktır. Sosyal medyada pazarlamanın özelliklerini
aşağıdaki başlıklarda özetlemek mümkündür (Karahasan, 2012, Marangoz, 2014):
Süreç öncesi hazırlık: İnternet diğer mecralardan farklı ve sürprizlerle dolu bir alandır.
İşletmelerin sosyal medyada pazarlama faaliyetlerine geçmeden önce, internetin kontrol
edilmesi çok güç bir mecra olduğunun farkında olması gerekmektedir. Kimi zaman çok başarılı
bir iletişim faaliyeti bir anda, gerçek isim bile kullanılmamış bir yorumla alt üst olabilmektedir.
Geleneksel medyada yönü belirleyen işletme sahipleriyken internet üzerinde iletişimin yönü
karşılıklı belirlenmektedir. Bu sebeple internetin avantaj ve dezavantajları dikkatlice gözden
geçirilerek, amaçlar, amaçlara nasıl ulaşılabileceği ayrıntılı olarak gözden geçirilmelidir.
Stratejiyi bilinenler üzerine kurma: insanlar kendilerini anlayan kuruluşlara kendilerini daha
yakın yakın hissetmektedir. Bu sebeple bilinenlerden yola çıkarak, hedef kitleye güvenli bir
liman oluşturmak gerekir. Süreç içerisinde internet bilginin hem arttırılması hem de efektif
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kullanılması için arttırılmalıdır. Diğer bir önemli nokta ise bilginin sürekli güncellenmek
zorunda olduğudur. Uçsuz bucaksız sanal uzamda hevesle açılmış fakat zamanla hayalet
sitelere dönüşmüş binlerce web sitesi bulunmaktadır. Eğer sürdürülebilecekse internetin kapısı
pazarlama iletişim çalışmaları için açılmalıdır.
İletişim kurulacak grup iyi analiz edilmelidir: İnternet küresel bir mecra olmakla birlikte,
bireylere tek tek seslenme olanağı sağlamaktadır. İnternette yürütülecek bir pazarlama iletişimi
faaliyetine geçmeden önce ve süreç içinde hedeflenen grubun iyi analiz edilmesi
gerekmektedir. Site ziyaretçilerinin sosyal teknografik profilini analiz etme ya da en azından
kullandıkları yüksek trafik alan listelere bakarak, hangi sosyal bilişim teknolojilerini
kullandıklarını belirlemek gerekmektedir. Müşterilerin kısa vadede ve önümüzdeki birkaç yılki
iletişim süreçlerin, gözden geçirmek gerekmektedir. Böylece müşterilerin nasıl katılımda
bulunabileceklerinin haritası belirlenmiş olur. Hedef kitlenin ilgisinin nasıl çekileceğinin
hesaplanması gerekmektedir. Çoklu giriş noktaları yaratmak kullanıcılarla iletişim açısından
önemlidir. Ayrıca ilk kez yaratıcı olacaklar için kolay, onları teşvik edecek yollar bulunması
gerekmektedir.
Açık ve şeffaf bir iletişim kurmak: En başından beri tekrar ettiğimiz nokta internetin sınırsız
bilgi erişimine sahip olunan bir alan olduğudur. Bilgiye rahatlıkla ulaşmak, sahte yanlış ya da
yalan bilgiye tahammülsüzlüğü de beraberinde getirmektedir. İnsanlar kendi hayatlarını nasıl
şeffaf bir şekilde sosyal ağlarda yaşıyorlarsa aynı durumu markalardan da beklemektedirler.
Kişiler samimi olmayan arkadaşlarını nasıl listelerinden siliyorlarsa aynı şeyi markalara da
yapabilmekte ve markalarla sanal uzmadaki ilişkilerine de son verebilmektedirler.
Konuşmaktan çok dinlemek gerekmektedir: Nasıl ki fiziksel hayatta bir araya gelen
arkadaşların sohbetlerine dahil olabilmek için öncelikle onları dinlemek gerekmektedir. Aynı
şekilde sosyal medyada da konuşabilmek için önce müşterileri ve onların anlattıkları hikayeleri
dinlemek gerekmektedir. Dinlerken doğru zamanda ve doğru yerde hikâyenizi anlamaya
başlamak için de onlara sorular sormak ve bu soruların cevaplarına göre konuşmaya başlamak
en doğrusudur. Sosyal medyanın fiziksel uzamda olduğu gibi paylaşımların olduğu, insanların
sosyalleştiği bir alan olduğu gözden kaçmamalıdır. Müşteri ilişkilerinin temelinde öğrenen
ilişki bulunmaktadır. Müşteri her deneyimde, kendi kişisel tercihleri ve firmanın geri
bildirimleri sayesinde kendi hakkında daha çok şey öğrenir. Ve böylece bu ilişki sonrasında
alışveriş yapma, satın alma ve yaşamının bazı yönlerini yönetme konusunda daha etkin ve
verimli olur. Kuruluş her etkileşimden ve müşterilerin geri bildirimlerinden kendi gücü ve zayıf
yanları hakkında daha fazla bilgi sahibi olur. Böylece bu ilişki sonrasında, öncesine göre
pazarlama, iletişim kurma ve kendi strateji ve taktiklerinin bazı yanlarını daha iyi yönetme
konusunda daha başarılı olur.
Dikkat çekmek ve insanlarla hayalleri paylaşmak: İnternetin en büyük dezavantajlarından biri
insanların bir konudan çok çabuk sıkılarak daldan dala atlamasıdır. Bu sebeple markalar dikkat
çekmek ve ilgiyi yakalamak için güncel kalmalı, yenilenmelidir. İletişime hazırlanırken,
markanın karşı taraf için ne anlama geldiğini saptamak, nelerin ilgi çekebileceğini belirlemek
adına bir yol haritası oluşturacaktır. Bir web sitesi açmak ve sosyal ağlarda profil oluşturmak
ilgi çekmek için yeterli değildir. Sürekli bir iletişim arzu edilmeli ve bunun için çalışılmalıdır.
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Sadece markayla ilgili görsel unsurların değil tüm iletişim faaliyetlerinin de bir tasarıma bağlı
kalınarak organize edilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Dikkat çekmek için bir diğer
nokta isi basit isimler kullanma gerekliliğidir, basit, akılda kalıcı ve kişiselleştirilebilen isimler
daha fazla dikkat çekecektir.
Eğlenceli olmak: İnsanların ilgisini çekebilmenin en iyi araçlarından birinin eğlence olduğu
bilinen bir gerçektir. Nasıl ki neşeli, renkli, hoş sohbet insanları severiz, bizlere yakın ve keyifli
zaman geçirten markalarla da iyi ilişkiler kurarız. Yine nasıl keyifli zaman geçirdiğimiz
mekanlarda daha uzun süre kalıyorsak, markaların iletişim kurdukları platformlarda
eğleniyorsak, o platformlarda da daha uzun zaman geçiririz. Eğlenceli filmlerin, romanların ve
oyunların ortak noktası, tüm sürecin izleyicide yaratılmak istenen tepkiye göre tasarlanmış
olmasıdır. Beyin klişeleri otomatik olarak reddeder. Farklı olanı anlamak için algıları açar.
Gülmek yoksa, heyecan yoksa başarı da gelmez. Kavramak aslında yeni bir olguyu anlamanın
keyfidir. İlginç olmak isteniyorsa aynı zamanda insanlarla onları ilgilendiren konularda
konuşmak gerekir.
Eleştirilere karşı duracak, çözüm bulacak yapılar kurmak: İnternetin pazarlama uygulamaları
açısından en önemli özelliklerinden biri kulaktan kulağa bilgilerin yayılması. Memnuniyetsiz
her yüz müşteriden sadece dördünün şirkete ulaşarak sıkıntısını dile getirdiği göz önüne
alındığında ve kalan 96 kişinin sıkıntılarını çevrelerine anlatacakları düşünüldüğünde ve çevre
tanımlaması içerisine sosyal medyada yer alan ilişkilerin de girdiği göz önüne alındığında,
olumsuz düşüncelere karşı markaların ayakta durmalarını sağlayacak bir yapıya sahip
olmalarının gerekliliği kaçınılmaz olarak durmaktadır. Aynı zamanda olumsuz deneyimini
paylaşanların, olumlu deneyimini paylaşanlardan daha fazla olduğu düşünüldüğünde, konunun
ciddiyeti daha rahat görülmektedir. Müşteri için geliştirilen 5 nefes metodu aslında tüm sosyal
medya sürecine entegre edilebilir: karşıdaki kişinin kızgın olduğunun farkında olmak, üzgün
olduğunuzu belirten cümleler kullanmak, olumlu bir cümle kullanmak ( bunu bize bildirdiğiniz
için teşekkür ederiz, gibi), sihirli cümleyi yani sizin için ne yapabilirim sorusunu sormak, bir
anlaşma yaparak durumu çözüme getirmek.
Kontrol: Pazarlamacılar web analitikleriyle herhangi bir online aktiviteyi ölçebilmektedir.
Çoğu şirket veri toplayıcısı olsa da bu veriyle ne yapacaklarını ya da kesin bir şekilde online
amaçlarını tanımlamadıkları için neyi ölçeceklerini bilmemektedirler. İnternet gerçek zamanlı
kontrolü mümkün kılmaktadır. Bunun yolu ise her adımda amaç, beklenti ve sonuçların gözden
geçirilmesidir.
Koordinasyon: İnternette pazarlamanın tanıtımdan, tedariğe tüm süreçleri içinde barındırdığı
gözden kaçmamalı ve özellikle bir e-işletmenin etkili çalışabilmesi için müşteriden bilginin
gerçek zamanlı dağıtımına, alışveriş kartı teknolojisinden sipariş ve sevk etmeye kadar tüm
destekleme fonksiyonları boyunca örgütsel beceri tarafından desteklenen bir ölçülebilir bilgi
teknolojisi gerekmektedir.
Yaratıcı içerik: İnternet pazarlamasında söylentilerden birisi “site yapışkanlığı”dır. Bu
bağlamda, internet ortamında pazarlamada işletmeler içerik yönetimi sistemlerine fazlaca
bağlıdırlar. Yaratıcı ileti ve sunumlarla site tasarımı sayesinde daha hızlı bir şekilde müşterilerin
aradıklarını kontrol edebilmeleri sağlanabilir. Böylece marka yaratımı sağlamak mümkündür.
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Diğer taraftan site tasarımı, bilgi yönetimi içeriğiyle online müşteri hizmetleri ve pazarlama
araştırmalarında önemli bir rol oynayabilir.
Tutarlılık: Tutarlılık, özellikle hem sanal hem fiziksel ortamda faaliyet gösteren işletmeler için
değişmez marka deneyimi sağlayan tüm iletişimlerin ve tüm kanalların bir tarafından diğer
tarafına garanti edilmesini gerektirir. Çok uzun sürede elde edilen bir fimanın ünü, belki
dağıtım açısından yetersiz performansa sahip bir Web işlemiyle lekelenebilir. Ayrıca markalar,
müşterilerinin kendi imajındaki bazı şeyleri yansıtması kadar işletmenin kişiselliğini ve
pozisyonunu da yansıtır.
Rekabet: Online pazarlamacıların rekabeti farklı bir şekilde görmeleri gereklidir. Rekabetin
fiziksel sınırları yoktur. İnternet özellikle fiyat, tutundurma, halkla ilişkiler ve yeni ürün ve
örgütsel gelişmeler açısından çok büyük bir şeffaflık getirmiştir. Fiyat karşılaştırma siteleri
müşterilerin daha fazla bilgi ve güç sahibi olmasını sağlamının yanı sıra bu tür bilgiler online
rakipler için de geçerlidir. Şirketler stratejik planlama için rekabetçi bilgiye yatırım yapmalıdır.
Çünkü internet, sayısız ağlar aracılığıyla çok geniş bir bilgi pazarı oluşturur.
İnternet pazarlamasını daha kapsamlı incelemeden bir başarı hikayesi yani örnek olay
incelemesiyle konuyu netleştirmek daha doğru olacaktır. Bunun için internette ticaret ya da
internette pazarlama denildiğinde ilk akla gelen şirket yemeksepeti.com’dur. Yakın zamanda
yurtdışından bir şirkete satışı gerçekleşen firmayı ve izlediği stratejiyi aşağıdaki gibi özetlemek
mümkündür (Baloğlu & Karadağ, 2008:155):
Yemeksepeti.com Türkiye’de kurulan ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olarak
2000yılında İstanbul’da kuruldu. Paket servis anlayışına çok daha verimli ve hızlı bir alternatif
getirdi. Sloganı “kredi kartınız bizi hiç ilgilendirmiyor” olan siteden yemek siparişi verildiği
zaman istenilen şekilde nakit, kredi kartı ya da yemek çekiyle ödeme yapılabiliyor. Yemek
siparişi ise birkaç basit adımda gerçekleştiriliyor.
Şirketten sipariş verenler arasında %65 gibi büyük bir oranla 23 – 35 yaş arası kesim başı
çekiyor. 18 – 22 yaş arası ise kullanıcı kitlesinin %23’ünü oluşturuyor. Şirket yöneticisi rakip
olarak bir şirket görmediklerini ifade etmekte. McDonald’s gibi bazı şirketlerin kendi ürünlerini
sattıklarını fakat yemeksepeti.com’un birçok şirkete ve ulusal bazda hizmet verdiğini ifade
ediyor.
Bir risk alarak Türkiye’de internet erişiminin bugüne kıyasla çok az olduğu bir dönemde,
hiçkimsenin aklına gelmeyen yeni bir fikirle yola çıktıklarını söyleyen şirket genel müdürü
Nevzat Aydın, bugün baktıklarında doğru adımları attıklarını gördüklerini ifade ediyor. İki
önemli ölçüm kriterinden bahseden Aydın, ilkinin ziyaretin siparişe dönüşme oranı, diğer
ölçüm kriterinin ise zamana bağlı sipariş sayısı olduğunu ifade ediyor.
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Yemeksepeti.com, sipariş sırasında aldığı bilgiler dışında bir from doldurmaya ihtiyaç
duymadan alışveriş yapılabilecek bir site, tabii sipariş veren müşteriler müşteri hizmetleriyle
iletişime geçtiklerinde, müşterilerin tüm geçmiş aktivitelerini görebiliyor. Site sürekli
güncelleniyor. Örneğin, bir restoranın döner servisi saatleri değişirse, bu bilgi anında siteden
görülebiliyor. Ve ona göre sipariş işlemi gerçekleşiyor.
Kullanım kolaylığı sabit kalacak şekilde sürekli yenilikler yapılıyor, örneğin restorana sipariş
geldiğinde alarm veren ve böylece restoran sahibini uyaran sistem gibi. Kullanıcılarla sürekli
iletişim devam etmekte ve önerileri alınarak, restoranlarla ilgili öneriler muhataplarına
ulaştırılıyor.
Pazarlama noktasında kulaktan kulağa pazarlamanın site için yeterli olduğunu ifade eden
Aydın, referansların ve tavsiyelerin siteye yeni kullanıcılar getirdiğini ifade etmekte.
Müşterilerin iyi hizmet aldıklarında şirketi bırakmadıklarını ve memnuniyetlerini çevrelerine
yaydıklarını ifade ediyor.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal medya ve pazarlama ilişkisini öğrendik.

53

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya pazarlaması ile başarılmak istenen amaçlar
arasında yer almaz?
a) Marka farkındalığı yaratma,
b) Fikir liderlerini tanımlama,
c) Kontrollü ve değişmez kurallı marka yönetimi
d) Tüketici davranışını ve kalabalık topluluklardan oluşan dışsal kaynakları inceleme,
e) Yeni pazarlama stratejileri için fikir geliştirme
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada pazarlamanın özellikleri arasında yer almaz?
a) Kimi zaman çok başarılı bir iletişim faaliyeti bir anda, gerçek isim bile kullanılmamış
bir yorumla alt üst olabilmektedir.
b) İletişimin yönünü belirleyen işletmedir
c) Süreç içerisinde internet bilginin hem arttırılması hem de efektif kullanılması için
arttırılmalıdır.
d) İnternette bilgi sürekli güncellenmek zorundadır.
e) İnternet küresel bir mecra olmakla birlikte, bireylere tek tek seslenme olanağı
sağlamaktadır.
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya pazarlamasında başarı elde etmek için yapılması
gerekenler arasında sayılamaz?
a) İletişim kurulacak grup iyi analiz edilmelidir
b) Eğlenceli olunmalıdır,
c) Açık ve şeffaf bir iletişim kurulmalıdır
d) Çok söz başarıyı beraberinde getirir
e) Dikkat çekmek ve insanlarla hayalleri paylaşmak gerekmektedir.
4. “Sosyal medyada iletişim kurulacak grubun iyi analiz edilmesi”yle kast edilen
aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Site ziyaretçilerinin sosyal teknografik profilini analiz etme
b) Hedef kitlenin hangi sosyal bilişim teknolojilerini kullandıklarını belirlemek
c) Hedef kitlenin kullandıkları yüksek trafik alan listelere bakmak
d) Müşterilerin nasıl katılımda bulunabileceklerinin haritasını belirlemek
e) Sahte, yalan, yanlış bilgi yayınlamama
5. Aşağıdakilerden hangisi “markaların dikkat çekmek ve insanlarla hayalleri paylaşmak
için” yapması gerekenler arasında sayılamaz?
a) Markalar güncel kalmalı, sürekli yenilenmelidir
b) Markanın karşı taraf için ne anlama geldiğini saptamak gerekir
c) Sadece markayla ilgili görsel unsurların değil tüm iletişim faaliyetlerinin de bir
tasarıma bağlı kalınarak organize edilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.
d) Basit ve akılda kalıcı isimler kullanmak gerekir.
e) Paylaşımlar genellikle mutlu geleceği vadeden paylaşımlar olmalıdır.
6. Aşağıdakilerden hangisi eğlenceli olan (film, roman, oyun vb.) şeylerin başarısındaki
ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

İzleyicide yaratılmak istenen tepkiye göre tasarlanmış olmaları
Klişelerin kullanılmış olması
İnsanların şikayetlerini dile getirmeleri
İnsanların üzerine sohbet edebilecekleri konuların seçilmesi
İnsanlara yeni ilgi alanları sunmaları

7. Sosyal medya pazarlamasında gerçek zamanlı kontrolü mümkün kılan aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Her aşamada ilginç olmaya, ilgi çekmeye çalışılması
b) Her adımda, amaç, beklenti ve sonuçların gözden geçirilmesi
c) Bilgi gerçek zamanlı olarak dağıtılmalı
d) Ölçülebilirlik teknolojisine sahip olmaya
e) Müşteriyi dinlemeye
8. Aşağıdakilerden hangisi müşteri için geliştirilen ve tüm sürece yayılabilecek olan 5 nefes
metodunun aşamalarından değildir?
a) Karşındakinin kızgın olduğunun farkında olmak
b) Sizin için ne yapabilirim sorusunu sormak
c) Bir anlaşma yaparak durumu çözüme getirmek
d) Olumlu cümle kullanmak
e) Kendi hatasının da farkında olmasını sağlamak
9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ortamında başarının anahtarından biri olan
tutarlılıkla ilgili kast edilen şeydir?
a) Özellikle hem sanal hem fiziksel ortamda faaliyet gösteren işletmeler için değişmez
marka deneyimi sağlayan tüm iletişimlerin ve tüm kanalların bir tarafından diğer
tarafına garanti edilmesi
b) İnternet özellikle fiyat, tutundurma, halkla ilişkiler ve yeni ürün ve örgütsel gelişmeler
açısından çok büyük bir şeffaflık getirmesi
c) İnternet pazarlamasında site yapışkanlığının sağlanması
d) alışveriş yapma, satın alma ve yaşamının bazı yönlerini yönetme konusunda daha
etkin ve verimli olunması
e) Web analitikleriyle, online aktivitelerin ölçümlenmesi ve aktivitelerin tutarlılık
sergilemesi
10. Aşağıdakilerden hangisi yemeksepeti.com sitesinin başarı hikayesinde bahsedilen
başarı kriterinden biridir?
a) Müşterilerin algı haritasını çıkarmak
b) Ziyaretçilerin diğer ziyaret ettiği siteleri tespit etmek
c) Müşterilerin hangi mutfaktan daha fazla sipariş ettiklerini analiz etmek
d) Çerezleri ölçüm aracı olarak kullanmak
e) Ziyaretlerin siparişe dönüşme oranını tespit etmek
Yanıtlar: 1.c, 2.b, 3.d, 4.e, 5.e, 6.a, 7.b, 8.e, 9.a, 10.e
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4. İNTERNETTE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İnternette tüketici davranışları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnternette tüketicileri gruplara ayırmak mümkün müdür?
2. İnternet kullanıcıları davranışları nasıl ayrıştırılabilir?
3. Tüketici kavramı nasıl tanımlanabilir?
4. Şirketler için interneti cazip hale getiren özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İnternette
davranışları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
tüketici Canlı derslerin interaktif
tüketici İnternette
davranışlarının
nasıl olarak takip edilmesi, ders
değiştiğinin ve oluştuğunun notlarının okunması ve
farkına varmak
güncel örneklerle bağlantı
kurarak.
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Anahtar Kavramlar


Tüketici davranışları
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Giriş
İnternetin değiştirdiği pazarlama uygulamalarının temelinde değişen tüketici
davranışları yatmaktadır. Ancak kullanıcıların sadece tüketim alışkanlıklarını ele almak
pazarlama iletişimi açısından yetersiz kalacaktır. Bu sebeple öncelikli olarak internet
kullanıcılarının internete giriş amaçları, internette hangi davranışları sergiledikleri gibi
konular, pazarlama iletişimine temel oluşturmalıdır. Her ne kadar internet fiziksel dünyanın
bir uzantısı ya da yansıması olarak görülse de, günümüzde tıpkı insanların siyasal
davranışları/alanları, sosyal davranışları/alanları olduğu gibi sanal davranışları/alanları da
ayrı bir inceleme nesnesi olarak karşımızda durmaktadır.
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4.1 İnternette Tüketici Davranışları
İnternet 1976 yılında İngiltere Kraliçesinin ilk e-maili göndermesinden bu yana hızla popüler
hale gelmiştir (http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/55696.asp). Kişilerin sosyal hayatında
önemli bir deneyim değişikliğine sebep olan internet, toplum yapısını da önemli ölçüde
etkilemektedir. Bilgiye ulaşmak ya da paylaşmak, herhangi bir ürünü satın almak ya da
satmak, televizyon izlemek, arkadaşlarla buluşmak ya da arkadaş ortamını genişletmek,
eğlence, siyasi etkinlik (Correa vd., 2010; 247) gibi pek çok alanda kullanılan internet, bizim
dışımızda olan dünya ile kurduğumuz bir köprü görevi görmektedir. Zaman ve mekan
kavramının sınırlarını kaldıran internet, bilgi alışverişinin önündeki engelleri de büyük ölçüde
kaldırmıştır. Belirtilen özellikleri, internete sahip olma isteğini perçinlemektedir. Tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internete erişim ve kullanımda hızlı bir yükseliş söz
konusudur.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılı nisan ayında gerçekleştirilen Hane Halkı Bilişim
Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine göre Türkiye genelinde hanelerin %47,2’si
evden internete erişim imkânına sahiptir. Yine aynı araştırmaya göre 16 – 74 yaş arası
bireylerin internet kullanım oranları % 47,4 tür. İnternet erişimine sahip olan bireylerin
%37,8’i 2012 yılının ilk üç ayında interneti hemen hemen her gün ya da haftada en az bir kez
kullandıklarını belirtmişlerdir. 2012 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2012) İnternet kullanan
bireyler İnterneti en çok %72,5 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme
için kullanırken, bunu %66,8 ile e-posta gönderme/alma, %61,3 ile mal ve hizmetler hakkında
bilgi arama, %49,1 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme ve oynama takip etmektedir
(tuik.gov.tr). 2000 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Türkiye'de 2000 yılında
bilgisayarlara hanelerin % 12.3'ü sahipken, hanelerin % 7'si internet kullanmaktaydı. Evdeki
internet bağlantısının öncelikli olarak hangi amaçla kullanıldığı sorusu ise; %23’ü e-posta
kullanmak amacıyla, %22,3’ü merak ettiği konularda bilgi edinmek için, %16,5’i ise
arkadaşlarıyla “chat” yapmak amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir (basin.tubitak.gov.tr).
Rakamlarla ifade edildiği gibi 12 yıllık zaman diliminde internete sahip olma oranı yaklaşık
olarak yedi kat artmıştır. İnternete sahip olma oranının artışı ve internetteki gelişime paralel
olarak kullanım amaçlarında da bir değişim söz konusudur. Dikkat çekici noktalardan biriside
%47'lik internete sahip olan grup içinde % 38'inin interneti her gün kullanmasıdır. Bu durum
sahip olma ve etkin kullanım arasındaki bir fark olduğunu göstermektedir. Gelişen teknoloji
ve akıllı telefon uygulamalarının pazar payını arttırması internete sahip olma oranını
arttıracaktır.
Yukarıda verilen istatistikler Türkiye’nin büyük oranda internet erişimine sahip olduğunu
göstermekle birlikte internet pazarlaması açısından düşünüldüğünde, bu grubun içinde
şekillenen müşteri/tüketici yapısı ve davranışları merak uyandırmaktadır.
Geçmişte olduğu gibi, kuruluşların gidecekleri yolu anlamaları için, öncelikli olarak
insanların fiziki ve duygusal ihtiyaçlarını, beklentilerini anlamaları gerekiyor. Teknoloji
gelişse de, insanların pekçok temel ihtiyacı aynı kalıyor. İnternetteki etkinliğe bakıldığında,
insanların inşaların küresel olarak altı temel ihtiyaç etrafında toplandığını ifade etmek
mümkündür (Karahasan, 201278 – 81):
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1.
Bilgi sahibi olmak: Günümüzde, insanlığın tarihte hiç olmadığı kadar bilgiye ulaşma
şansı bulunmaktadır. Yaşamın her alanında akla gelen tüm sorular için internete
başvurulmaktadır.
2.
Alışveriş yapmak: Alışveriş işlemleri hızla internet ortamına taşınmakta, 7 gün 24 saat
açık olan sanal mağazalar hızla yagınlaşmakta. İnternetin ilk yıllarında karşılaşılan dağıtım,
depolama, ödeme ve güvenlik gibi temel konulardaki sorunlar hızla aşılmaktadır. Alt yapı
yatırımları sayesinde, teslim sistemleri gelişiyor. Kargo işlemleri çabuk ve sorunsuz
yapılabilir hale geliyor. Bankalar, finans kuruluşları ve perakendeciler el ele vererek,
ödemelerle ilgili sahtekarlıklara karşı önlemler alıyorlar. E-ticaret gerçek anlamda doğrudan
pazarlama yapma imkanı sunuyor. Perakende dünyası bu avantajı değerlendirebilmek için
derinlikli veri analizine olanak sağlayacak sistemler geliştirmenin yollarını arıyor.
Kuruluşlar, müşterilerinin internetteki ayakizlerini daha derinlikli takip etmeye çalışıyor,
böylece kişiye özel teklif sunma kapasitelerini geliştiriyorlar. Ayrıca çok kanallı hizmet
modelleriyle, müşterilerine diledikleri gibi alışveriş yapma imkanı sunuyorlar. Kurumların
kurumlarla, bireylerin bireylerle, şirketlerin tüketicilerle ticaret yapabileceği, eski ve yeni her
tür ürünü alıp satabilecekleri pek çok model ortaya çıkıyor.
3.
Kendine benzeyen kişilerle birlikte olmak: İnternetteki sosyal ağlar bir anlamda
insanların sosyalleşme serüvenini sürdürüyor. Modern insanlar da ataları gibi deneyimlerini
çevrelerindeki kişilere anlatmak ve sahip olduklarını göstermek istiyorlar. İnternet ortamında,
tüm sosyal ilişkilerin birebir yansıdığı alanlar mevcut. İnsanlar kendilerine benzeyen
insanlarla birlikte olabilecekleri kümeler içine giriyor, birbirlerine destek oluyor, hayatlarını
paylaşıyorlar. Böylece ortak ilgi alanları ve ihtiyaçlar çerçevesinde topluluklar oluşuyor.
4.
Yayıncılık yaparak sesini duyurmak: Geçmişte duygu, düşünce ve inançlarını geniş
kitlelere ulaştırmak isteyenlerin pek fazla şansı yoktu. Güç, yayıncıların elindeydi. Yazar
olabilmek için yayınevlerindeki editörlerin listesine girebilmek ve satış noktalarını kontrol
eden dağıtım şirketlerinin desteğini almak gerekiyordu. Habercilik, televizyon kanallarının,
gazete ve radyo sahiplerinin tekelindeydi. Bu mecralarda yer almanın tek yolu, programları
hazırlayanların dikkatini çekmekti. İnternet bu yapıyı da kitlelerin lehine olacak şekilde
değiştirdi. Bağlantı hızının artması ve dijital sosyal paylaşımın kolaylaşmasıyla, görüntülü
dosyaların hazırlanması, yüklenmesi ve paylaşımı kolaylaştı. Artık sesini duyurmak isteyen
ve görüşlerini ifade etmek isteyen herkes sanal evrenin bir köşesinde yer alıyor.
5.
Oyun ve eğlence arkadaşı bulmak: İnternet sınırsız oyun imkanı sunan alt yapısıyla,
kısa sürede tüm yaş gruplarının oyun alanı haline gelmeyi başardı. Cep telefonu ve tablet
bilgisayarlar oyun aplikasyonlarıyla dolu. Tavla, satranç gibi geleneksel oyunların yanısıra,
secondlife, World of warcraft gibi pek çok oyun internette eğilence amaçlı yer alıyor.
6.
Tavsiye almak, görüş ve değerlendirmeler paylaşmak: İnternetin kalabalık ortamında
yoğun bir rekabet söz konusu. Kullanıcılar, seçenekler arasında kendilerini kaybolmuş
hissedebiliyorlar. Zamanlarını ve paralarını daha verimli kullanabilmek için, başkalarının
deneyimlerinden ders çıkartmaya hazırlar. Satın alacakları ürünler hakkında yazılanları,
değerlendirmeleri, puanları okuyorlar. Kararlarını verirken tanımasalar bile diğer
kullanıcılardan etkilendiklerini dile getiriyorlar. Tüketicilerin pazarlama mesajlarına ve
reklamlara tepki verdiği, şirketlere değil dostlarına güvendiği bir ortamda kullanıcı
değerlendirmeleri hayati önem taşıyor. İnternetteki yazılar, paylaşılan yorumlar kolayca yok
olmuyor. İnsanlar kendi aralarında konuşup. Birbirlerine yaşadıklarını anlattıkça,
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pazarlamanın işi gittikçe zorlaşıyor. Hayatı anlaması ve uyum sağlayabilmesi için
pazarlamaya yeni sorular, yeni ilişkiler ve yeni diyaloglar gerekiyor.
İnternette kullanıcılar temelde yukarıda yer alan sebepler çerçevesinde interneti kullanmakta,
sanal uzamda var olmaktadırlar. Bahsedilen amaçların farkında olmak markaları bu amaçları
gözeterek hareket etmek ve pazarlama başarılarını bu amaçlara yaslamak zorunda
bırakmaktadır. İnternette kullanıcıların var olma amaçlarının bir sonraki adımı, onları içerik
üretme ve yayma, etkileşim noktasındaki bir sınıflandırmaya bırakmaktadır.
Sosyal medya kullanıcılarının beş grupta toplandığını söylemek mümkündür. Bunların hepsi
farklı nedenlerle, farklı arayışlarla internettedir. İnsanların neden internette olduğunu bilmek
içerik oluşturmada fark yaratacaktır (Sullivan & Bennet, 2014: 248):
•
En büyük grup izleyicilerdir. Bu isimlerine uygun olarak davranırlar. Blogları
okumaktan, videoları izlemekten hoşlanırlar. Sarsıcı bir içerik bu grup için önemlidir.
•
Eleştirmenler, izleyicilerin sadece seyretmekle yetindikleri içeriğe tepki gösterir ve
yorumlar gönderirler.
•
Toplayıcılar, bir şeyler üzerinde araştırma yapmayı ve trendleri takip etmeyi severler.
•
Yaratıcılar, internet tanımlamalarında sıkça vurgulanan kullanıcılar tarafından
oluşturulmuş içerikleri oluşturanlardır. Hedef kitle bu gruptan oluşuyorsa, içerik ekleme,
video gönderme olanakları verilmesi onları mutlu edecektir.
•
Konuşmacılar ve katılanlar ise statülerini günceller ve konuşurlar. Bu grup özel üyelik
öncelikleri elde etmekten hoşlanmaktadır.
İnternet kullanıcıları içerik üretme ve yayma noktasında yukarıda söz edilen ayrımla
sınıflanırken ayrıca web sitesi ziyaretçileri, internette dolaşımlarına göre üç kategoride
toplanabilirler (Baloğlu & Karadağ, 2008: 14 - 15):
1.
Acemi: Bir ziyaretçinin, bir web sitesine ilk gelmesidir. İlk kez gelen ziyaretçilerin
sergilediği davranışlar; sitede kalıp kalmama konusunda kararsızdırlar, siteyi sağdan sola
doğru süzerler ve 3-4 tıklamada, dikkatlerini çekecek bir şey bulamazlarsa bir daha geri
gelmemek üzere başka bir siteye giderler. Ortalama ana sayfada kalma süreleri 20 saniye
civarındadır.
2.
Orta düzey: Bir kez siteden alış veriş yapmış ve tekrar siteye gelmiş kişilerdir. Bunlar
sitede daha çok şey görmek isterler, bazı ürünler ve hizmetler hakkında öneriler sunmaya
eğilimlidirler. Genelde çekingen davranırlar, bu ziyaretçilere ilgi gösterilirse siteye üye
olacaklardır, devamlı müşteri olma adayıdırlar. Sitede yapılacak hizmet ve ürün
değişikliklerinde kendilerinin e-posta ile bilgilendirilmelerini isterler. Siteyi günlük ya da
haftalık izlemeye başlarlar.
3.
Uzmanlar: Sitenin devamlı müşterileridirler, davranışlarına göre üç gruba ayrılırlar:
Birinci grup, ne istediğini bilenler, bunlar istediğini almak için saniyeleri sayarlar. Güncel
yaşamda ellerinde alacakları listeyle ürünlerin yerini bildikleri süper markete gidipürünleri
alıp sağa sola bakmadan çıkıp giderler. Bu gruptakiler ürünlerinin yerlerini aramamak için
aynı süper marketten alışveriş yaparlar. Sanal ortamda sitelerin ön yüzlerini kişisel olarak
düzenleme istekleri vardır. Sitelerin kişileştirme özellikleri hoşlarına gider.
İkinci grup, birinci grubun tersine sitede saatlerce kalabilirler, yeni ürünlere ve hizmetlere
bakarlar, onları başka ürünlerle karşılaştırırlar. Bunlar büyük markette reyonları tek tek
dolaşan ve ürünlerin içeriklerini inceleyen müşterilere benzetilebilir. Eğer sitenin forum,
sohbet, yorum gibi fonksiyonları varsa bunlara başlangıçta çekingen davranırlar ancak daha
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sonra aktif katılırlar ve saatlerce kalabilirler. Kendilerini sitede göstermeyi severler. Bu
nedenle kendilerine yönele en soruları cevaplamak hoşlarına gider.
Üçüncü grup, sitenin müdavimlerindendirler ve sitenin gelişmesine yardımcı olurlar. Forum,
sohbet, yorum gibi site özelliklerinde site yararına gönüllü çalışırlar. Bunlar haftada 50
saatten fazla internete zaman ayırabilirler. Siteye yeni gelenleri karşılayıp, onlara yardımcı
olmaya çok isteklidirler.

İnternet kullanımına bağlı yapılan tüm ayrıştırmalar, internet pazarlamasında büyük önem
taşımaktadır. Tüketicilerin neden internette olduğu ve sadece markayla ilgili değil, genel
olarak internette nasıl davranış sergilediklerini bilmek, pazarlama stratejisi oluşturma
sürecinde markalara yol haritası olacaktır. Örneğin sadece izlemekten hoşlanan ve birşeyler
paylaşma isteği bulunmayan bir kitlenin ve bunun tam tersi kullanıcı grubunun varlığından
haberdar olmak, pazarlama stratejisinde iki grubu da memnun edecek bir yol izlemeyi gerekli
kılmaktadır. Ya da insanların internette (özellikle genç kitlenin) oyun oynamak için bir araya
geldiklerinin farkında olmak yine pazarlama stratejisi içerisine oyunu yerleştirmeyi zorunlu
hale getirecektir.
Tüketici; kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan veyasatın
alma kapasitesinde olan gerçek kişidir. İleri teknoloji tüketicisi geçmişteki geleneksel tüketici
kavramından farklılıklar taşımaktadır. Çok dinamik ve World Wide Web, kablolu TV,
şebekeler, telefonlar, uydular vb. enstrümanlar sayesinde etkileşimli olarak hayatını
sürdürmektedir. Tüketici istekleri ve ihtiyaçları 21. Yüzyılda kablolu TV, Internet vb. birçok
teknolojik sistem yardımıyla anında belirlenebilmekte ve karşılanabilmektedir. Her türlü
medyanın etkin kullanımı günümüzde yeni bir satın alma alışkanlığına, yeni bir tüketici
tipinin doğmasına neden olmuştur. Bilgi teknolojileri sayesinde üretici ve tüketici arasındaki
yakınlaşma giderek artmaktadır. Bu durum “aracısızlaştırma” boyutunu ortaya çıkarmaktadır.
Bu yeni tüketici yüksek teknoloji tüketicisidir. Teknoloji alanında yenilikçi tüketiciler, orta
ve
ortanın üstünde bir geliri olup, bunu istekleri çerçevesinde dizüstü bilgisayarlar, spesifik
programlar vb. yeni teknolojik ürünleri alma hevesinde olan, hayatını daha kolay ve konforlu
yaşamak isteyen kişiler olmaktadır (Babaoğul & Bener, 2010).
İnternet, günümüzde müşterilerin mal ve hizmet satın alma davranışlarında da köklü
değişiklikler yapmıştır. İnternet’in son yıllardaki baş döndürücü gelişmesi gerek
uygulamacıları gerekse akademisyenleri yoğun olarak bu konu üzerinde düşünmeye
yöneltmiştir. Bazı araştırmacılar, müşterilerin bireysel tavır ve tutumlarının İnternet
üzerinden alışveriş yapıp yapmama niyetlerini belirlediğini tartışmışlardır. Müşteriler artık
İnternet alışverişinin kendilerine nasıl fayda sağlayabileceği ile ilgilenmeye başlamışlardır.
Ancak, günümüz ortalama müşterileri alışverişlerinde çok çeşitli yöntemler kullanma
eğilimindedir. Forrester Araştırma Merkezinin yakın zamandaki bir çalışmasına göre,
tüketicilerin üçte ikisi halen alışveriş için İnternet’ten farklı kanallar kullanmaktadır. Ayrıca
araştırmalar insanların İnternet üzerinde alışveriş yapmaktan çok, bilgi toplamak amacıyla
gezindiğini göstermektedir. Bazı kimseler İnternet üzerinden alışveriş yaparken, bazıları
bunu tercih etmemekte ve diğer bazı kimselerde İnternet üzerinden almak istedikleri mal ve
hizmet ile ilgili bilgi toplamakla yetinip, bu mal ve hizmetleri mağazalardan geleneksel
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yöntemler ile almayı tercih edebilmektedirler. Dolayısı ile İnternet üzerinden faaliyette
bulunan ve birçok pazarlama kanalından müşteriye ulaşan firmaların, İnternet üzerinde
alışveriş yapan veya yapmayan müşterilerin bu davranışları neden sergilediklerini bilmeleri,
tüm müşteri kesimlerinin özel ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için gerekli ve önemlidir.
Ancak daha etkin bir İnternet alışveriş sitesi hazırlamak ve müşterileri daha fazla İnternet
üzerinden alışverişe yönlendirmek için, bireylerin İnternet’ten alışveriş yapma nedenlerini ve
bu nedenlerin arkasında yatan psikolojik ve teknolojik faktörleri bilmek vazgeçilmezdir.
Ayrıca, insanların, teknoloji kullanma konusundaki tavır, düşünceleri ve ön yargılarının,
İnternet üzerinden faaliyet gösteren firmaların web sitesi dizaynından, online reklam, ürün
farklılaştırma ve dağıtım stratejilerine kadar pek çok yönetsel ve teknolojik stratejik kararları
vermeleri konusunda yol gösterici olacağı açıktır (Turan, 2011: 140).
Özetlemek gerekirse internet farklı amaçlarla, farklı davranışlar sergileyen ve sayısı hızla
artan ziyaretçiler göz önüne alındığında hem vazgeçilmez bir pazarlama iletişimi platformu
hem de araştırma ve inceleme gerektiren yeni bir alandır. Markalar bir yandan tüketicileriyle
samimi bir ilişki kurmak için interneti kullanmakta, pazarlama iletişimi kapsamında tanıtım
ve reklam faaliyetlerini internet üzerinde yürütmekte aynı zamanda tüm tüketici faaliyetinin
internet üzerinden tamamlanmasını, satın alımın da internet üzerinde tamamlanmasını arzu
edebilmektedir. Bu sebeple internet üzerindeki tüketici davranışlarını iki temel başlığa
ayırmak mümkündür. Süreç içerisinde ilişki kurma ve satın almaya teşvik etmeyi amaç
edinen iletişim faaliyetleri ve internet üzerinden satın almayı teşvik eden pazarlama iletişimi
faaliyetleri. Süreç içerisinde tanıtım ve reklam amaçlı iletişim faaliyetleri tüm ders
haftalarında, yeri geldikçe değinilecek kapsamlı bir konu olarak üzerinde durulacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sanal uzamdaki tüketici davranışlarının nasıl değiştiğini, insanların internet
üzerinde nasıl tüketim alışkanlıkları sergilediğini inceledik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden ilk mailin gönderildiği yıldır?
a) 1988
b) 1965
c) 1976
d) 1996
e) 1998
2. 2012 yılı Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre internet kullanan bireyler interneti
en çok hangi amaçla kullanmaktadır?
a) Çevrimiçi haber
b) E-posta gönderme/alma
c) Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama
d) Oyun, müzik, film, görüntü indirme
e) Oyun oynama
3. Aşağıdakilerden hangisi küresel olarak bakıldığında insanların interneti kullanma
sebeplerinden değildir?
a) Bilgi toplama
b) Alışveriş yapma
c) Yayıncılık yaparak sesini duyurmaya çalışma
d) Oyun, eğlence ve arkadaş bulmak
e) Geleneksel kitle iletişim araçlarını takip etme
4. Aşağıdakilerden hangisi internetin ilk dönemlerinde internetten alışverişle ilgili ortaya
çıkan problemlerden değildir?
a) Dağıtım,
b) Satın almaya teşvik etme
c) Depolama,
d) Ödeme
e) Güvenlik
5. Sosyal medya kullanıcıları gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu gruplandırma
içinde yer almaz?
a) İzleyiciler
b) Eleştirmenler
c) Toplayıcılar
d) Yaratıcılar
e) Rahatsızlar
6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanıcılarına ait bir gruplandırma olan
“toplayıcıları” açıklamaktadır?
a) Blogları okumaktan, videoları izlemekten hoşlanırlar.
b) İzleyicilerin sadece seyretmekle yetindikleri içeriğe tepki gösterirler
c) Bir şeyler üzerinde araştırma yapmayı ve trendleri takip etmeyi severler.
d) İnternet tanımlamalarında sıkça vurgulanan kullanıcılar tarafından oluşturulmuş
içerikleri oluşturanlardır
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e) Statülerini günceller ve konuşurlar
7. web sitesi ziyaretçileri, internette dolaşımlarına göre üç kategoride toplanabilirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu kategorilerden birisi olan acemilerin özellikleri arasında yer
almaz?
a) Sitede kalıp kalmama konusunda kararsızdırlar
b) Siteyi sağdan sola doğru süzerler
c) Sitede daha çok şey görmek isterler
d) 3-4 tıklamada, dikkatlerini çekecek bir şey bulamazlarsa bir daha geri gelmemek
üzere başka bir siteye giderler
e) Ortalama ana sayfada kalma süreleri 20 saniye civarındadır.
8. Bilgi teknolojileri sayesinde üretici ve tüketici arasındaki yakınlaşma aşağıdakilerden
hangisini ortaya çıkartmaktadır?
a) Güven
b) Aracısızlaşma
c) İstikrar
d) Rekabet
e) Kişisellik
9. Aşağıdakilerden hangisi internet tüketicilerinin davranışları arasında yer almaz?
a) Alışveriş için internetten farklı kanallar kullanmaktadırlar
b) İnterneti daha çok bilgi alma amacıyla kullanmaktadırlar
c) İnternet üzerinden yapılacak alışverişin kendilerine nasıl bir fayda sağlayacağını
düşünmektedirler
d) Bazı kullanıcılar interneti ürünü incelemek için kullanmakta ama satın alımı
geleneksel yollarla yapmaktadırlar
e) Kredi kartı kullanılmayan siteleri tercih etmektedirler.
10. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin internet üzerinden alışverişlerini etkilemektedir?
a) Web sitesi dizaynı
b) Online reklamlar
c) Ürün farklılaştırma stratejileri
d) Ürün dağıtım stratejileri
e) Şirket yöneticisinin mesajı ya da konuşması

Yanıtlar: 1.c, 2.a, 3.e, 4.b, 5.e, 6.c, 7.c, 8.b, 9.e, 10.e
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5. DİJİTAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dijital ortamda halkla ilişkiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnternetle birlikte halkla ilişkilerde yaşanan değişimler nelerdir?
2. İnternette halkla ilişkiler uygulamaları nasıl sınıflanmaktadır?
3. Dijital ortamda halkla ilişkiler hangi alanlarda çalışmaktadır?
4. Çevrimiçi halkla ilişkilerin türleri nelerdir?

72

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Dijital
ilişkiler

ortamda

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
halkla Halkla ilişkilerin dijital Canlı dersin takip edilmesi,
ortamda nasıl değiştiği ve notların dikkatle okunması
dönüştüğü hakkında bilgi ve güncel örneklerle
sahibi olmak
kaynaştırılmasıyla

73

Anahtar Kavramlar



Dijital halkla ilişkiler
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Giriş
Pazarlama iletişimi içerisinde değişim geçiren unsurların başında halkla ilişkiler gelmektedir.
Geleneksel iletişim araçlarında halkla ilişkiler uzmanları içerik üreten kesimdedir ve
ürettikleri içeriği hedef kitlelerine kabul ettirmek isterler. Ancak internet bunu tamamen
değiştirerek, halkla ilişkiler uygulayıcıları kadar, hedef kitlenin de içerik oluşturmasına
olanak sağlamıştır. Bu durum halkla ilişkilercileri sadece içerik oluşturan pozisyondan alarak,
hızlı cevap üreten ve karşılıklı diyalog kuran bir pozisyona koymuştur. İnternete erişim hızı
ve kullanıcıların artan oranı göz önüne alındığında halkla ilişkiler uygulayıcılarının uyum
sağlama zorunluluğu daha net görülmektedir.
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5.1 Dijital Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler diğer pazarlama iletişimi unsurları gibi internetten özellikle içerik üretimi
noktasında etkilenmiştir. Geleneksel mecra düşünüldüğünde kurumların oluşturdukları içerik
eşik bekçisinin denetiminden geçtikten sonra yayınlanabiliyordu. Bir denetim ya da eleme
söz konusu olsa da, hedef kitleye ulaşan içerikler yine kurumların kendi oluşturdukları
içeriklerdi. İnternet bu durumu tamamıyla değiştirdi. Bir yandan kurumlar kendi ürettikleri
içerikleri hiçbir denetimden geçmeden hedef kitlelerine ulaştırmaya başladı, diğer yandan
internet kullanıcıları kendi oluşturdukları içeriklerle kurumların içeriklerine katkı ya da
eleştiri getirmeye başladı. Bu durum kurumları daha şeffaf, sorulara cevap veren, iletişime
açık kurumlar haline getirdi ve internetin gelişmesiyle birlikte kurumlardaki bu değişim
devam etmekte.
Sosyal medya kurumlara son derece önemli iletişim platformları sağlamıştır. Bunun yanı sıra
var olan halkla ilişkiler etkinliklerinin üzerine başka elementler eklemiştir. Aşağıdaki liste,
sosyal medyanın kurumların halkla ilişkiler etkinliklerine ne gibi olumlu etkileri olabileceğini
göstermektedir (Alikılıç, 2011: 16 – 18):
Yeni hedef kitle olarak yeni paydaşlar: Sosyal medya yeni çevrimiçi topluluklar yaratır ki bu
çevrimiçi toplulukların her biri, kurumun yeni sosyal paydaşları olabilir.
Sosyal Paydaşlarla Doğrudan İletişim ve Etkileşim: kurumlar ve markalar, sosyal ağlar, web
siteleri, videolar, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, bloglar ve benzeri kullanıcılar tarafından
içeriklerinin yaratıldığı sanal ortamlar aracılığıyla, arada herhangi bir aracı kurum
olmaksızın, filtreler kullanılmaksızın sosyal paydaşlarla doğrudan iletişime ve etkileşime
geçmektedirler.
Mesajların yayılması: Olumlu mesajların yayılması amacıyla sosyal medya araçları önemli
bir kitle iletişim aracıdır. Halkla ilişkiler stratejisi olarak mesajların, özellikle de olumlu
mesajların ağızdan ağıza pazarlama yaratmak amacıyla yayılması sağlanabilir.
Medya karması olarak kullanıcı güdümlü içerik siteleri: Firmalar dünyanın neresinde iş
yapıyor, hangi hedef gruplara hizmet ediyor. Hangi pazarlara giriyorlarsa, pazarlama
yaklaşımlarını buldukları ortam ve gruplara göre uydurmak, durumundadırlar. Bununda
ötesinde firmaların herzaman kullandıkları geleneksel medya karmasının dışında düya
genelinin yöneldiği yeni medya ortamlarına giripyeni medya karmalarını da programları
arasına almaları önerilmektedir. Bu durumda televizyon, radyo, gazete gibi geleneksel
karmaları kullandıkları kadar, kullanıcı güdümlü içerik sitelerini yani sosyal medya
ortamlarını da karma olarak kullanabilirler.
Hedef kitle ile işbirliği: Sosyal medya ortamlarında kişiler markalara, kurumlara, ürün ve
hizmetlere ilişkin fikirlerini sunarak aslında bir bakıma mesajlar üretmektedirler. Halkla
ilişkiler uzmanları sosyal medya ortamında tanımlanmış olan yeni paydaş gruplarıyla, onlar
tarafından oluşturulan bu mesajları dinleyerek, geri bildirim yaparak iş birliğine girebilirler.
Geri bildirim ve düzenletici/önleyici faaliyetlerin yapılması: Hedef kitle ile işbirliği
yapılmasının dışında, sosyal medya ortamları halkla ilişkiler uzmanlarına bir başka avantaj
daha sağlamaktadır. Geri bildirim alınması ve alınan geri bildirime göre değişik türevlerde
düzeltici/önleyici faaliyetleri düzenlenebilmesine de fırsat tanıyabilir. Hedef kitleyi
dinlemek, ileride çok geç olmadan sorunu düzeltebilmeyi beraberinde getirir. Kendileri
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hakkında yapılan konuşmaları dinlemek aslında kurumlara ve markalara çok şey
kazandırabilir. Çevrimiçi paydaşlarından gelecek olan geri bildirimler, çok geç kalınıp büyük
tehdit ve krizlere yol açmadan önceden tespit edilerek düzeltilebilir, önlenebilir. Dolayısıyla
sosyal medya ortamlarında hızlı geri bildirim alınabildiği için yine aynı hızla
düzeltici/önleyici eylemler planlanabilir.
Katılım ve adaptasyon: Katılım ve adaptasyon konusu sosyal medya ortamlarının halkla
ilişkiler uzmanlarına sunduğu bir başka olumlu unsurdur. Her halkla ilişiler çabasının
toplulukların, topluluk üyelerinin katılımlarına ihtiyacı, bunun yanı sıra katılımcılara adapte
olma gereksinimi vardır. Sosyal medyayı kullanarak, sohbetleri izleyerek firmalar kendileri
ile ilgili olabilecek her tür etkileşim ortamına fiilen katılabilirler. Hedef kitle gruplarına
adapte olarak onların sorun ve önerilerine daha yakın duruş gösterebilirler. Bu gruplara
katılım firmalar için, yeni atılımlarını yeni ürünlerini, yeni strateji ve politikalarını onlara
aktarmak için büyük bir fırsattır. Halkla ilişkiler anlatılacak güzel hikayeler yaratmaktır. Her
kurumun, her markanın anlatılacak güzel bir hikayesi olmalıdır. Hikayenin anlatılması, onu
dinlemiş olan bir topluluk üyesinin diğerlerine aktarması yoluyla binlerce kişiye ulaşacak bir
iletişim zinciri oluşturabilir. Her yeni iletişim zinciri firmanın daha önce hiçç tanışmadığı
yeni bir hedef kitle grubunu bünyesine dahil edebilir.
Ağ (network) oluşturma: Ağ oluşturma, firmalar ve hedef kitleleri arasında bağlantı veya bağ
oluşturmayı ifade etmektedir. Çevrimiçi ortamlarda ağ oluşturma, yeni bir halkla ilişkiler
aracıdır. Bu durum, firmaların iletişim ve halkla ilişkiler üzerine strateji ve taktiklerini
oluştururken, kendileri için en uygun olan ağları bulup içlerine girerek, onlarla ilişki inşa
etme anlamına gelmektedir. Ağ oluşturma stratejileri burada anahtar rol oynamaktadır.
Öncelikle doğru grupları tespit etmek, sonra doğru ağları oluşturmak ve onlarla düzenli
iletişime ve etkileşime geçmek önemlidir.
Güven: bilindiği gibi halkla ilişkilerin en değerli bileşeni güvendir. Güven kurum ve
paydaşları arasında transparanlık ve dürüstlük anlamına gelir. Kullanıcıların kendilerinin
içerikleri oluşturması ve yayması ile birlikte ellerine aslında önemli bir güç geçmiştir. Bu
gücün verdiği güvenle, daha yüksek sesle başkalarıyla iletişim kurmaya başlamışlar ve
özellikle birbirlerinin güvenlerini kazanmışlardır. Birbirleriyle herhangi bir beklenti
olmaksızın oluşan bu çevrimiçi güven, birbirlerine ürünleri ve markaları tavsiye ederken, bir
işletmeden gördüğü olumlu bir davranış şeklini anlatırken son derece etkileyici bir unsur
olmaktadır.
Kurumsal itibar: Kurumsal itibarı inşa etmek ve onu korumak için, kurumlar öncelikli olarak
tüm paydaş grupları tarafından nasıl algılandıklarını iyi bilmelidir. Yukarıdaki bölümlerde de
değinildiği gibi web işletmelerin ilişki inşa etme ve bu gruplarla iletişim kurma yöntemini
değiştirmeye devam etmektedir. Kurumlar itibarlarını korumak ve itibarlarına olumlu katkı
yapacak her tür fırsatı değerlendirirken, yeni paydaşları da asla göz ardı etmemelidir.
Kurumlar çevrimiçi ortamlarda varolan milyonlarla etkili iletişimi sürdürerek itibarını
korumak ve yükseltmek fırsatını yakalayabilirler.
Elektronik ortamda halkla ilişkiler çalışmaları genellikle üç temel alanda ele alınmaktadır.
Bu alanlar (Sayımer, 2012: 73 – 74):
WEB Halkla İlişkiler: Web temelli halkla ilişkiler, karşılıklı etkileşim yaratan kurumsal web
sitelerini kapsamaktadır. Web sitesi halkla ilişkiler amaçlarına olduğu kadarreklam, satış
özendirme, doğrudan pazarlama çalışmalarıgibi pazarlama iletişiminin alt bileşenlerine de
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hizmet eden bir ortamdır. Web ortamının halkla ilişkiler amaçlarına hizmet edebilmesi için
karşılıklı etkileşim yaratarak iki yönlü simetrik iletişime imkan tanıması gerekmektedir. Geri
bildirim sağlamayan bir web sitesi, yanlızca tanıtım amaçlı elektronik kurumsal broşür işlevi
yürütecektir. Halkla ilişkiler açısından kurumsal web siteleri, organizasyonların ilişkide
bulundukları farklı kamulara enformasyon göndermek açısından özellikle zaman ve para
tasarrufu sağlayarak, önemli bir fırsat yaratmaktadır.
Net – Halkla İlişkiler: Net ortamı, sohbet odaları, net basıl bültenleri ve kurum içi iletişimde
kullanılan intranetler açısından son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Basın konferanslarında
kullanılan basın bültenleri ve fotoğraf gibi görsel materyaller, CD ortamında sunularak, kağıt
kullanımı ve zamanı azaltarak, bu materyalleri taşıma yükünü hafifletmektedir. Örneğin,
sinema endüstrisinde video basın bültenleri, CD disket ya da flash disklere taşınmaktadır. Bu
teknolojilerin dijital radyo yayıncılığının da rutin işi haline gelmesi bağlamında, bilgisayarın
halkla ilişkiler mesleğini yöneten araç olduğu önermesinde bulunabiliriz. Net-halkla
ilişkilerin iletişim kurmaya ve hizmetlere yönelik uygulama örnekleri şöyle sıralanabilir;
iletişim kurmaya yönelik uygulamalar (sohbet odaları, forumlar, listeler, alıcılara e-posta
yoluyla gönderilen ve kurumla ilgili güncel haber ve enformasyon içeren e-haber bültenleri),
Hizmet uygulamaları (medyaya yönelik hizmetleri kapsamaktadır; net-basın bültenleri,
çevrimiçi yayınlanan b-roll, video basıl bülteni filmleri)
Çevrimiçi Halkla İlişkiler: Çevrimiçi halkla ilişkiler türleri;
çevrimiçi medyalar ; a) çevrimdışı ortamda yer alan gazete, dergi, radyo ve televizyona sanal
uzamda da ulaşılabilmesi b) sadece çevrimiçi ortamda yer alan gazete, dergi, radyo,
televizyon türleri,
portal siteler: hem çevrimiçi hem çevrimdışı ortamda bulunabilen dergi, gazete, radyo,
televizyon gibi medyaların birçoğuna erişim sağlayan siteler.
Çevrimiçi basın odası; şifreli yada şifresiz erişim sağlanan, kurumsal web sitelerinin medyaya
ayrılan bölümüdür. Organizasyona ait gerekli bilgiler, bu bölüme link bağlantısı ile
yerleştirilir
Çevrimiçi konferans; Çevrimiçi telefon ya da video basın toplantılarını içerir.
Çevrimiçi veri tabanı; çevrimiçi kütüphaneler örnek verilebilir
E-eğitim (uzaktan eğitim); gerçek ve eş zamanlı çevrimiçi eğitim olabildiği gibi eş zamanlı
olmayan, önceden hazırlanan kayıttan verilen çevrimiçi eğitimi de kapsamaktadır.
İnternetle birlikte bir kuruluşun paydaşları ile iletişimin doğası da hiç görülmemiş biçimde
değişmiştir. Paydaş iletişimi artık tek yönlü olmamakta ve paydaşlar artık birbirleriyle daha
fazla iletişim kurduklarından iletişim giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Halkla ilişkiler
paydaşlar arasında iletişimin yönetilmesi için stratejiler geliştirmektedir. İletişim sosyal
paydaşlarla ilişkilerin yönetiminde temel noktada yer almaktadır. Kuruluş iletişim yoluyla
sosyal paydaşlar ile kendini ve paydaşlarla olan ilişkilerini şekillendirmektedir. Sosyal
paydaşların internet sayesinde kuruluşlar karşısındaki kazanımları şu başlıklar altında
toplanabilir (Güçdemir, 2012:94 – 94):
Sosyal paydaşlar doğru, günce tarafsız bilgiye erişir
Sosyal paydaşlar diğer pek çok paydaşla iletişim kurabilir: internet şimdiye kadar hayal bile
edilemeyen bir ölçekte çoklu gruplar arasındaki iletişim için geniş bir meydan oluşturarak
ağızdan ağıza iletişim teşvik eder.
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Sosyal paydaşlar bir firmanın yetersizlikleri ile ilgili farkındalıklarını yükseltebilir:
yatırımcılar, küçük tedarikçiler, küçük aracılar müşteriler ve çalışanlar gibi paydaşların, kimi
zaman aldıkları kötü bir teklif karşısında yapacak fazla birşeyleri bulunmamaktadır. İnternet
bu dinamiği değiştirmektedir. Bugün gerçekten kızmış paydaşlar, artık sadece şirket değil,
tüm dünyayı problemlerinden haberdar etmektedir.
Tüm paydaşlar kamusal alanda şirketlerle konuşabilir
Özetle ifade etmek gerekirse, halkla ilişkiler uygulayıcıları internette sosyal paydaşları birebir
karşılarında görmekte ve yaptıkları tüm faaliyetlerde sosyal paydaşlarıyla iletişim
kurabilmekte, bazı durumlarda kurmak zorunda kalmaktadır. Bu durum halkla ilişkiler
uygulayıcılarını her zamankinden daha fazla karşı tarafı dinlemek ve duyduklarına göre
hareket etmek zorunda bırakmıştır. Özellikle tüketici olarak görülen grubun aynı zamanda
sanal uzamda içerik üreticisi olarak karşımıza çıkması, halkla ilişkilerin ilişki yönetimi
kısmının daha vazgeçilmez olarak karşımızda olmasına neden olmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde halkla ilişkilerin internete nasıl uyum sağladığını inceledik
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi internetin kurumların halkla ilişkiler etkinliklerine sağladığı
olumlu etkiler arasında sayılamaz?
a) Sosyal paydaşlarla doğrudan iletişime olanak tanıması
b) Kullanıcı güdümlü sosyal medya ortamlarının da karma olarak kullanılabilmesi
c) Olumlu mesajların ağızdan ağıza iletişim yoluyla hızla yayılması
d) Etkileşime olanak tanıması
e) Geleneksel kitle iletişim araçları için uygulanan tüm stratejinin internete
nakledilebilmesi
2. Kurumların sosyal paydaşlardan internet üzerinde hızlı geri bildirim almasının sağladığı
en büyük avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diğer stratejileri düşünmek için zaman kazandırması
b) İleride büyük tehdit olabilecek durumları önceden fark ederek, önlem alabilmesi
c) Rakiplerin önüne geçebilmesi
d) Geri dönüşün kolay olması
e) Halkla ilişkiler uygulamalarının kolaylıkla yürütülmesi
3. Aşağıdaki yer alan dijital ortamda halkla ilişkiler çalışmalarından hangisi yanlıştır?
a) Sosyal medyayı kullanarak, sohbetleri izleyerek firmalar kendileri ile ilgili olabilecek
her tür etkileşim ortamına fiilen katılabilirler
b) Kurumun paylaştığı bir halkla ilişkiler hikayesinin anlatılması, onu dinlemiş olan bir
topluluk üyesinin diğerlerine aktarması yoluyla binlerce kişiye ulaşacak bir iletişim
zinciri oluşturabilir.
c) Her halkla ilişiler çabasının toplulukların, topluluk üyelerinin katılımlarına ihtiyacı,
bunun yanı sıra katılımcılara adapte olma gereksinimi vardır.
d) Sosyal medya ortamlarında kişiler markalara, kurumlara, ürün ve hizmetlere ilişkin
fikirlerini sunarak aslında bir bakıma kurum tarafından üretilen mesajlara tepki ya da
eleştiri üretmektedirler.
e) Kuruluşlar sosyal medyada hedef kitle gruplarına adapte olarak onların sorun ve
önerilerine daha yakın duruş gösterebilirler
4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ortamında ağ oluşturmayı ifade etmektedir?
a) Mesajların viral olarak hızla yayılması
b) Firmalar ve hedef kitleleri arasında bağlantı veya bağ oluşturma
c) Halkla ilişkiler uygulayıcıları ve hedef kitle arasında güven oluşması
d) Karşılıklı katılım ve adaptasyon sağlanması
e) Çevrim içi paydaşlardan hızla geri dönüş alınması,
f) Kullanıcıların içerik üretmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler perspektifinden internet ortamında oluşan güveni
açıklamaktadır?
a) Kurumun hedef kitleye güvenerek ona kendini açması
b) Hedef kitle tarafından düzenlenmiş içeriklere güvenilerek, bu içerikler üzerinden
strateji belirlenmesi
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c) Hedef kitlenin kuruluşa karşılıksız güveni
d) Hedef kitlenin birbirlerine güvenmesi ve marka ve ürün hakkında paylaşılan
içeriklerde de bu güvenin sürmesi
e) Kurumun geleneksel kitle iletişim araçlarındaki çalışmalara güvenmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamda halkla ilişkilerin ele alındığı başlıklardan
biridir?
a) Net – halkla ilişkiler
b) Dijital halkla ilişkiler
c) İnternet üzerinden kurumsal iletişim
d) Dijital kurumsal itibar
e) Güven oluşturma
7. Aşağıdakilerden hangisi Web halkla ilişkilerin tanımıdır?
a) Sohbet odaları, net basıl bültenleri ve kurum içi iletişimde kullanılan intranetler Web
halkla ilişkilerin kapsamı içinde yer almaktadır.
b) İletişim kurmaya yönelik tüm uygulamaları içinde barındırmaktadır
c) Karşılıklı etkileşim yaratan kurumsal web sitelerini kapsamaktadır.
d) Çevrimiçi kütüphaneler, web halkla ilişkilere örnek gösterilebilir
e) İnternette yürütülen tüm halkla ilişkiler faaliyetlerini kapsamaktadır
8. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi halkla ilişkiler türlerinden değildir?
a) Çevrimiçi medyalar
b) Çevrimiçi basın odası
c) Çevrimiçi veri tabanı
d) E-eğitim
e) Web siteleri
9. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi veri tabanlarına örnek gösterilebilir?
a) Kurumsal web sitelerinin medyaya ayrılan bölümü
b) Çevrimiçi basın toplantıları
c) Çevrimiçi gazeteler
d) Çevrimiçi kütüphaneler
e) Sohbet odaları
10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal paydaşların internet sayesinde kurumlardan kazanımları
arasında sayılamaz?
a) Sosyal paydaşlar doğru, günce tarafsız bilgiye erişir
b) Sosyal paydaşlar diğer pek çok paydaşla iletişim kurabilir: internet şimdiye kadar
hayal bile edilemeyen bir ölçekte çoklu gruplar arasındaki iletişim için geniş bir
meydan oluşturarak ağızdan ağıza iletişim teşvik eder.
c) Sosyal paydaşlar bir firmanın yetersizlikleri ile ilgili farkındalıklarını yükseltebilir:
yatırımcılar, küçük tedarikçiler, küçük aracılar müşteriler ve çalışanlar gibi
paydaşların, kimi zaman aldıkları kötü bir teklif karşısında yapacak fazla birşeyleri
bulunmamaktadır. İnternet bu dinamiği değiştirmektedir. Bugün gerçekten kızmış
paydaşlar, artık sadece şirket değil, tüm dünyayı problemlerinden haberdar
etmektedir.
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d) Tüm paydaşlar kamusal alanda şirketlerle konuşabilir
e) Sosyal paydaşlar iletişim çalışmalarından daha kolay etkilenmektedir.
Yanıtlar: 1.e, 2.b, 3.d, 4.b, 5.d, 6.a, 7.c, 8.e, 9.d, 10. e
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6. DİJİTAL ORTAMDA REKLAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İnternetin Pazarlama İletişimine Etkileri
Dijitalleşen Reklam
İnternet ve Reklam
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnternet reklamcılığının geleneksel reklamlarda ayrılan özellikleri nelerdir?
2. İnternet reklamcılığının avantajları nelerdir?
3. İnternet reklamcılığının dezavantajları nelerdir?
4. İnternet reklamcılığı ve geleneksel reklamcılığın ortak özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnternetin pazarlama
iletişimine etkileri

İnternetin pazarlama
iletişimini hangi yönde
değiştirdiğinin ayırdına
varabilmek
Dijitalleşme sürecinde
reklamın nasıl etkilendiğini
bilmek
İnternet ve reklam
arasındaki bağı
tanımlayabilmek

Dijitalleşen reklam
İnternet ve reklam
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konunun detaylı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin takip edilmesi.
Konunun detaylı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin takip edilmesi.
Konunun detaylı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin takip edilmesi

Anahtar Kavramlar
e-pazarlama, dijital iletişim, internet reklamcılığı
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Giriş
İnternet kişiler arası iletişimi olduğu kadar, kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimi de
etkilemekte, bu durum kuruluşların pazarlama iletişimi faaliyetlerine de yansımaktadır.
Pazarlama iletişiminin bir parçası olarak reklam uygulamaları internetten önce dijitalleşmenin
etkisi altında bulunmaktadır. Dijitalleşme denildiğinde sadece internet üzerinden sürdürülen
reklam uygulamaları değil, geleneksel mecralarında değişimi ve dönüşümü anlaşılmaktadır.
Dijitalleşme tüm mecralarda dönüşüme sebep olmakla birlikte, reklam uygulamaları açısından
en köklü değişimin internet reklamcılığında yaşandığını söylemek yanlış olmayacaktır.
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6.1. DİJİTAL ORTAMDA REKLAM
Pazarlama iletişimi çalışmalarında, halkla ilişkiler mesajlarının ve reklam
uygulamalarının etkin bir şekilde hedef kitle gruplarına ulaşabilecek çeşitli kanalların
etkinliği giderek artmaktadır. Sosyal medya ortamları işletme, ürün ve markalarla ilgili
mesajlarının ve pazarlama uygulamalarının etkin bir şekilde yayılabileceği iletişim kanalları
olarak dikkate alınmalıdır. Online insan topluluklarının çok hızlı büyümesi ve topluluk
üyelerinin yani paydaşların online katılımları, işletmelere pazarlama iletişimi amaçlı pekçok
fırsat vermektedir. “Yeni Medya” olarak adlandırılan sosyal medya, yeni pazarlama iletişimi
taktiklerini de beraberinde getirir. Bugün işletmeler stratejik iç görülerini iyileştirmek ve
sağlamlaştırmak için online sohbet ortamlarına girmektedirler. Facebookta sayfa oluşturup
milyonlarca hayran üye ile temasa geçmekte, sanal dünyalarda sanal yerler satın alarak sanal
ürün satmakta, müşterilerine amatör olarak çektirmekte, işletmelerin yönetim kurulu
başkanları blogcuların sayfalarına yorum yazmakta ya da blog açmakta, forumlarda
haklarında sorulan sorulara cevap vermektedir. Örnek olarak GSM şirketlerinden Vodafone,
Facebook üzerindeki kitleye çeşitli hediyeler karşılığında doğal ve samimi bir atmosfer içinde
kısa reklam filmleri ve röportajlar yaptırmaktadır. Ayrıca saç boyası firmaları hedef pazarının
profillerini inceleyip, ilişki durumu biriyle ilişkisi vardan, ilişkisi yok şeklinde değiştirenleri
özellikle yeni kampanyalardan haberdar ediyor. Ayrılmış bayanların bunalımda olacağı ve
bunalımda olan bayanların da saç boyatma konusunda daha hevesli olacağı bilindiğinden
böyle bir uygulama mantıklı oluyor ( Çelik, 2014: 39). Görüldüğü gibi sosyal medya
pazarlama iletişimi odaklı olarak hem kampanyalar öncesinde, özellikle hedef kitleyi tanımak
adına kullanılmaya başlanıyor, hem de kampanyalar bittikten sonra hedef kitleyle ilişkilerin
sürdürülmesine olanak sağlıyor. Bu da internetin işletmeler için tüm iletişim
uygulamalarındaki önemi tekrar göz önüne sermektedir.
İnternet bir yandan pazarlama iletişimine yeni pencereler açarken diğer yandan
halihazırda var olan pazarla iletişimi uygulamalarını dönüştürmektedir. Dönüşen geleneksel
pazarlama iletişimi uygulamalarına örnek olarak ağızdan ağıza iletişim örnek gösterilebilir.
Geleneksel ağızdan ağıza iletişim, insanların şirket, ürün ya da hizmetleri hakkında pozitif
olarak konuşması için giriş niteliğinde düşünülen ve tasarlanan bir şirketin ya da onun ürün
ve hizmetlerinin tanıtımı olarak tanımlanabilir. Başka bir tanımlamada ise ağızdan ağıza
iletişim, ürün yada hizmetlerle ilgili konuşmak için insanlara bir sebep verme ve bu tarz
konuşmaların olmasını kolaylaştırmak olarak tanımlanmaktadır. İnternette ağızdan ağıza
pazarlama ise çok sayıda kurum ve insana internet yoluyla sağlanabilir hale getirilen, ürün ya
da şirket hakkında potansiyel, gerçek ya da eski müşteriler tarafından yapılan herhangi bir
pozitif ya da negatif açıklama olarak tanımlanmaktadır (Akar, 2009). İnternet ortamındaki
ağızdan ağıza iletişim sürecinde hedef kitle daha ön plandadır ve daha sıkı duygusal bağ
kurulması gerekmektedir. Bunun sebebi ise iletişim içinde olduğumuz grubun
paylaşımlarının iletişim stratejisini daha yakından etkilemesi ve beğenilen uygulamaların kısa
zamanda çok büyük sayıda kişilere ulaşabilmesidir. Bunun aksi durum olumsuz düşünceler
için de geçerlidir. Şirketle ilgili yapılan bir eleştiri kısa zamanda şirket krizine
dönüşebilmektedir.
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İnternette ağızdan ağıza iletişim, geleneksel iletişimle karşılaştırıldığında bazı
özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu özellikler kısaca (Akar, 2009):
 Yoğunluk: Ağızdan ağıza iletişimin toplam miktarını ölçer. Bir ürünle ilgili ne kadar
online yorum tarzında konuşma mevcut ise muhtemelen daha fazla kimse o ürünle ilgili bilgi
edinecektir. Bu ürünün farkındalığını sağlamadır.
 Birleşme değeri: İnternette ağızdan ağıza iletişim mesajı pozitif ya da negatif olabilir.
 Görülebilir ipuçları: Bir eleştirici tarafından gönderilen ve özel ürün ya da hizmetin
özelliklerini değerlendirirken diğer tüketicilere yöneltilen her şekil/resim olarak ifade
edilebilir.
 Eleştiricinin türü: İnternette ağızdan ağıza iletişimde bireysel katılım sağlayanın
yapısı olarak tanımlanabilir. Online eleştiriler çeşitli kaynaklardan meydana gelir ve genel
olarak ya uzman eleştiricilerden ya da çok olumlu veya olumsuz deneyime sahip bireylerden
elde edilir. Online eleştirilerin çeşitli kaynakları olarak emsallerin eleştirileri, editoryal
eleştiriler ya da öneriler sayılabilir.

İnternette sanal olarak yürütülen pazarlama stratejilerini aşağıdaki gibi özetlemek
mümkündür (Argan & Tokay Argan, 2006):
 Ücretsiz mal veya hizmet göndermek: Ücretsiz kelimesi pazarlamanın en etkili
kelimelerinden birisidir. Çoğu sanal pazarlama programı dikkat çekebilecek mal ve
hizmetleri gönderir. Ücretsiz elektronik postalama, ücretsiz bilgi ve yazılım programı gibi
hizmetler sunulabilir. Ücretsiz ürünler tüketicinin ilgisini çekerken ve bu aşamada sunulan
diğer ücretli ürünlerin farkındalığı arttırılmış olur. Sitenin dikkat çekici konumda olması
elektronik ticarette satış fırsatları ve reklam gelirlerini ortaya çıkartır.
 Başkalarına zahmetsiz transfer etmeyi sağlamak: Pazarlama mesajlarının
gönderilmesinde e-posta, web sitesi grafik ve bilgisayar talimatlarının yeniden gönderilmesi
için transferin kolay olması gerekir. Tüketicilerin bir mesajı kolay ve raht bir şekilde
gönderilmesi bu mesajın daha etkin bir şekilde yayılmasına katkı sağlayacaktır. Kısacası
hazırlanan mesajın rahat biçimde yayılmasını sağlamak için bu mesajın tüketiciler tarafından
rahat gönderilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.
 Küçük kitlelerden geniş kitlelere kolayca yayılmak: Ürününü yaymak isteyen
firmanın öncelikle hedef kitlesinde bulunan kişilere hizmeti kolay bir şekilde sunması
gerekir. Ürünü kullanacak ve daha sonra tavsiye edecek kişilerin de bu hizmeti alabilmesi
için gönderilen ürünü düşük bir çaba ve maliyetle bilgisayarına indirmesi gerekir. Ayrıca bir
programa bağlı kalmaksızın bir tıklamayla indirilebilmesi gerekir. Elindeki teknoloji bu
hizmeti kullanmasına elverişli değilse mesaj yayılı gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle
hedeflenen yayılmanın sağlanabilmesi ve büyük kitlelere ulaşabilmesi için gerekli tabanın
oluşturulması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
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 Genel güdü ve davranışları kullanmak: Her ne kadar elektronik bir ortam kullanılsa
da, tüm teknolojik gelişmelerde olduğu gibi insan güdü ve davranışlarından hareket eder.
Kökünde ağızdan ağıza iletişim olduğu için tüketicileri veya kullanıcıları doğrudan veya
dolaylı tüketicileri ikna etmesi gerekir. Diğer bir değişle ilgi çekmeyen avantaj sağlamayan
bir mesajın yayılması oldukça güçtür. Kişinin elektronik ortamda gelen mesajı okuması
herşeyden önce mesajın ilgi çekmesine bağlıdır. Tüketicilerin renk konusundaki duyarlılıkları
hareketli nesnelerin daha ilgi çekici olması, bir şey kazanma beklentisi gibi davranış ve
güdüler, alınan mesajın aktarılmasında etkilidir. İnsan güdü ve davranışlarından hareketle
hazırlanan stratejilerin başarılı olma ihtimali yüksektir.
 Mevcut iletişim ağından yararlanmak: Her birey ailesi, iş arkadaşları ve çevresinden
oluşan farklı gruplarla sürekli iletişim içindedir. Toplumdaki pozisyonuna bağlı olarak bir
kişinin internet ortamında iletişim kurduğu yüzlerce hatta binlerce kişi olabilir. Sosyal
bilimciler her bireyin arkadaş, aile ve akrabalardan oluşmak üzere 8 – 12 kişilik bir ağa sahip
olduğunu söylemektedir. Mesajın istenilen hedef kitleye ulaşabilmesi ancak mesajın doğru
kitleye ulaşılabilmesi ile mümkün olabilir. Diğer bir değişle referans grubunu oluşturan
bireylerin internette belirlenmesi mesajın yayılmasında oldukça önemlidir.
 Diğer Kaynakların avantajlarından yararlanmak: Birçok yaratıcı elektronik pazarlama
alanı, diğer kaynaklardan yararlanmayı sağlar. Örneğin ortak programlar sayesinde web sitesi
üzerine grafik linkleri veya metinler yerleştirilebilir. Web sitesini ziyaret eden bir tüketici bu
site üzerinden diğer kaynaklara da rahat bir şekilde ulaşabiliyorsa, ürünün yayılması daha
hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Güvenilir bir siteye yerleştirilen ürün, pazarlama mesajına
olan güveni arttırabilir. Tıpkı reklamlarda olduğu gibi prestijli bir medyada yer alma, nasıl
reklam veren markaya perstij katabiliyorsa elektronik pazarlamada da yararlanılan mevcut
kaynakların içeriği ve hedef kitlesi gibi unsurlar da mesaja benzer özellikler katar.

Pazarlama iletişiminin bileşenlerinden biri olan halkla ilişkiler bu genişleyen iletişim alanını
görmezden gelemez. Birçok farklı platformda değişik şekillerdeki iletişim kanalları ve farklı
özellikleri ile internet online PR uygulamaları için yeni fırsatları beraberinde getirmiştir. Bu
fırsatlar arasında iki yönlü iletişim kurma ve alıcıların mesaj içeriklerine müdahale etmesi
gibi özellikler bulunmaktadır. Onüç milyon blog sayfasının güncellendiğini hesaba katacak
olursak, internetin ne denli büyük bir kamusunun olduğunu daha iyi farkedebiliriz. Aktif
olarak milyonlarca kullanıcının dünyanın dört bir yanından internet ortamına erişimi
şüphesizki tüm sektörleri bu alana kalıcı katılımlar yapmaya yönlendirmektedir. Bunun
neticesinde de müşteri – kurum ilişkileri bu yeni mecrada da karşımıza çıkmaktadır. Böylece
halkla ilişkilerin uygulama alanlarına yeni bir mecra daha eklenmiş olmakla birlikte bu yeni
mecra halkla ilişkilerin etik yapısına daha uygun düştüğü için belki de bu tarz uygulamalara
hayat vermektedir (Çelik, 2014: 40).
Halkla ilişkiler kadar hatta belki daha yoğun bir şekilde reklamcılık uygulamaları da internet
ortamından etkilenmektedir. Reklam geleneksel kitle iletişim araçlarında olduğu gibi istediği
zaman hedef kitlenin izlediği programların arasına girememekte, artık hedef kitlenin isteğiyle
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aktif hale gelmektedir. Bu duruma bağlı olarak hedef kitle belirleme yöntemlerinde de
değişiklikler olmuş, yine internet sayesinde reklam öncesi ve sonrası araştırma süreçleri de
farklılaşmıştır.

6.1. Dijitalleşen Reklam
Dijitalleşme sadece masaüstü bilgisayarlar ya da tabletler aracılığıyla internet ortamındaki
reklam değişimine değil, belki onlardan daha fazla mobil telefonların internet bağlantıları
sayesinde sağladıkları reklam olanaklarına, dijitalleşen ev dışı mecralara kadar pek çok alana
işaret etmektedir. Dijitalleşme aynı zamanda tüm iletişim araçlarının entegre kullanılmasına
ve dijital yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Fakat dijitalleşmeyle asıl
kast edilen ve en büyük etkinin yaşandığı alan sanal uzamda reklamın konumlanışıdır. Online
reklam uygulamalarını en fazla etkileyen özellik, reklamın yerleştirildiği alanın yapısı ve
içeriğidir. Ancak hedef kitlenin kullandığı aygıtta (PC, tablet, mobil telefon…) bir başka
belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobil telefon kullanıcılarının hareket halinde oluşu
ancak ekran boyutlarının yaratıcı reklam uygulamaları için elverişli olmaması, kullanılan
aygıta bağlı olarak değişiklik gösteren sadece iki özelliktir. Bu sebeple online reklamcılığın
kullanım alanlarına geçmeden önce mobil reklamcılık ve internet reklamcılığı ayrımını
açıklamak yerinde olacaktır.
Mobil Reklamcılık: Yeni iletişim teknolojileri ürün ve hizmet üreten sektörlere ürün ve
hizmetlerini hedef kitleleriyle buluşturmak, tanıtmak ve satın aldırmak için farklı olanaklar
sunmaktadır. Özellikle yeni iletişim teknolojilerinin kullanım sıklığı kuruluşlar için dijital
iletişim uygulamalarını daha cazip hale getirmektedir. Kuruluşlar için en önemli sorun hangi
iletişim ortamının ne oranda kullanılacağı sorusudur. Mobil reklamcılık büyüyen kullanıcısı
sayısıyla önemli bir platform olarak kuruluşlara göz kırpmaktadır.
Geleneksel iletişim araçlarından mobil ve internet uygulamalarına yönelimin sebepleri
arasında TV ve müzik indirmeler, izle öde sitemleri, online/mobil oyunlar ve e-yayıncılık ile
birlikte dijital mobil ve online reklamcılık gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu gelişimler internet
ve mobil cihazlarının sahiplik oranlarında ve kullanımında da bir genişleme yaratmaktadır
(İspir, Suher, 2009: 5). 2013 yılı mobil pazar verilerine bakıldığında 49,3 milyon 3G abone
sayısı olduğu görülmektedir. Bu rakam 2014 yılının ilk çeyreğinde 51 milyona ulaşmıştır
(www.btk.gov.tr). Bu rakamlar işletmeler için mobil reklam uygulamalarının önemini de
göstermektedir.
Son dönemde internet ve mobil uygulamalar birbirlerine daha fazla yaklaşmakta ve
bütünleşmektedir. Özellikle telefonlar üzerinden yürütülen internet uygulamaları mobil online reklamcılığı karşımıza çıkartmaktadır. Fakat mobil reklamcılık üzerinden uygulanılan
reklamlar sadece internet kullanımıyla sınırlı değildir. SMS, MMS reklamları özelliklerine
göre farklılık gösteren diğer reklam türleridir.
Alıştığımız sms ve mms reklam uygulamalarının yanında, akıllı telefon olarak adlandırılan
telefonlarının sayısındaki artış ve teknolojinin mobil telefonlar içinde bütünleşmesi farklı
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uygulamaları da beraberinde getirmektedir. Bu uygulamalara örnek olarak telefonlardaki
"smart connect" akıllı bağlantı özelliğinin ev dışı reklam mecralarında kullanımı
gösterilebilir. Telefonunuzun sahip olduğu NFC özelliği sayesinde ev dışı reklam
mecralarındaki NFC bağlantısını okutarak ürün ve hizmet hakkında ayrıntılı bilgiye
ulaşmanız mümkündür. Bu bilgi ürün ya da hizmetin özellikleri olabileceği gibi yol tarifi,
satın alma olanakları, hatta sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımları beğenmeyi ya da tweet
göndermeyi de içermektedir. Billboard reklam uygulamalarının üzerinde küçük bir etiket
bulunmaktadır. Bu etiketin içinde ufak bir devre bulunur. Bu devre pil olmadığı için kendi
kendine çalışmamakta ve bir enerjiye ihtiyaç duymaktadır (örneğin köprü gişelerinden
geçerken yukarıda bir cihazın manyetik alan ile enerji vermesi gibi). Eğer böyle bir etiket bir
ürünün içine koyulursa ve bu etikete enerji verecek bir cihaz yaklaşırsa etiket çalışır ve ürün
hakkında etikete daha önce yazılmış bilgiyi iletir. Eğer telefonunuzda NFC özelliği var ve
açık ise yakında bulunan bir nesnede de böyle bir etiket var ise o zaman o etiketteki bilgiyi
alabilir. Eğer cihazdan iki tane varsa o zaman birbirleri ile veri alışverişi yapabilirler.
Bunun dışında yine akıllı telefonlara yüklenen bir aplikasyon sayesinde ev dışı reklam
mecralarında bulunan QR kodu, telefon kamerasıyla okutularak benzer şekilde ürün
hakkındaki bilgiler yine telefona internet sayesinde ulaşabilmektedir. QR kodu NFC
özelliğinden farklı olarak akıllı telefona indirilen bir aplikasyon üzerinden yürütülmektedir.
Telefonun sahip olduğu değil sonradan eklenen bir uygulama söz konusudur.

Şekil 1clearchannel.com

Daha öncede ifade ettiğimiz gibi dijitalleşme pekçok alanda karşımıza çıkmakla birlikte,
günümüzde özellikle internet ve djitalleşme kavramları özdeş olarak kullanılmaktadır.
İnternet reklamcılığının özelliklerine geçmeden önce internet ve reklam ilişkisini
tanımlamakta fayda bulunmaktadır.
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6.2. İnternet ve Reklam

İnternet, reklam mecrası olarak kullanılmaya başlandığı 90’lı yılların başından bu yana
kullanıcısına farklı olanaklar sunmaya devam etmektedir. İlk reklam çalışmalarının yazıdan
ibaret olan bannerlar olduğu düşünüldüğünde ve günümüzdeki animasyon ve video
uygulamalarıyla karşılaştırıldığında değişimin boyutunu görmek mümkündür. İnternetin
sağladığı olanakların artması, internetin reklam pastasından aldığı payın gün ve gün
artmasında da gözlemlenebilir.
İnternette reklam uygulamalarının, mecranın yeni oluşu ve teknolojik gelişmelerle değişmeye
ve yenilenmeye devam etmesi, ses, görüntü ve yazı gibi içeriği belirleyen özelliklerin farklı
şekil ve boyutta kullanılması ve konumlandırılması gibi sebeplerden dolayı kesin bir
sınıflaması bulunmamaktadır.
Geleneksel reklam kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alınarak, belirli bir ücret
karşılığında bir reklam veren adına gerçekleştirilen bir etkinliktir. Ayrıca reklamda, reklamı
yapılan nesnenin belli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Reklam tanımı içerisinde
söylenebileceklerden bir diğeri ise birçok ülkede yapılan şeyin bir reklam olduğunun
belirtilmesinin zorunluluğudur (Ertike & Yılmaz, 2011: 6). Geleneksel kitle iletişim
araçlarında yayınlanan reklamların tanımını yapmak ve online reklamcılığın farkını ortaya
koymak, online reklamı tanımlamanın en kolay yoludur. Geleneksel reklam ve online
reklamcılık arasında ortak olan noktalar satın alma amaçlı tutum ve davranış değişikliği
gerçekleştirmeye çalışılması ve bunun içinde ikna yöntemlerinin kullanılmasıdır. Online
reklam ve geleneksel kitle iletişim araçlarındaki reklam uygulamalarının farklılaştığı temel
noktalar ise şu şekilde sıralanabilir:




Kişisellik: Reklamlar hedef kitlenin demografik özelliklerine, ilgi alanlarına,
internette inceledikleri web sayfalarına hatta web sayfalarında geçirdikleri süreye
göre yani bireye göre değişiklik gösterebilmekte bu durum hedef kitleye ulaşmayı
kolaylaştırmaktadır. Online reklam diğer reklam uygulamalarına nazaran daha fazla
kişilerarası iletişim özelliklerini içinde barındırmaktadır. Dil kullanımı dikkate
alındığında daha çok sen ya da siz kelimelerinin kullanılarak reklam veren ve hedef
kitle arasında karşılıklı diyaloğun yakalanmaya çalışıldığı görülmektedir.
İnteraktiflik: Televizyon, radyo ve basılı yayınlarda reklamlarla karşılaştırıldığında
online reklamların en dikkat çekici özelliği interaktif oluşudur. Online reklamlar
ancak hedef kitlenin ‘tıklamasıyla’ aktif hale gelmektedir. İlgi çeken ve tıklanan
reklam ürün ya da hizmet tanıtımı yapan bir web sitesine ya da kuruma ait sayfaya
ulaştırmaktadır. Bu sayede hedef kitleye sadece o ürün ya da hizmetin değil benzer
ürün ya da hizmetlerinde tanıtımı yapılabilmekte aynı zamanda kurumu tanıtıcı
içerikle hedef kitleye ulaştırılabilmektedir. Bahsedilen interaktifliğin yakalanabilmesi
yani hedef kitlenin etkilenebilmesi için reklamcıların elinde çok kısa bir süre
bulunmaktadır. Bu sebeple online reklamcılıkta reklam çekiciliğinin önemi büyüktür.
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Maliyet: Diğer reklam araçları düşünüldüğünde online reklamcılığın daha düşük
maliyetle daha belirli bir hedef kitleye ulaşma imkanı verdiği ifade edilebilir. Özelikle
sosyal paylaşım sitelerinde yer alan reklamların paylaşılmasıyla hedef kitleye
ulaşması, başarılı reklam uygulamalarının kazanacağı etkiyi göz önüne sermektedir.
Strateji: Online reklam uygulamaları geleneksel reklam mecralarına nazaran daha
farklı bir stratejik süreç gerektirmektedir. Geleneksel kitle iletişim araçlarında
uygulanan hedef kitle yaklaşımı, gün içinde yayınlanma süreleri gibi özellikler
farklılık göstermekle birlikte, internetin akıllı telefonlar sayesinde hayatımızda daha
fazla yer bulması online reklamcılık yaklaşımlarını dinamik olarak değişime
zorlamaktadır. Online reklam kampanya verilerinin sürekli gözlenme ve veri
sonuçlarına göre kampanyanın sürekli güncellenme zorunluluğu vardır. İnternetin en
önemli özelliklerinden biri hızdır. Online reklam kampanyaları da bu hıza ayak
uydurmak zorundadır.

Online reklam süreci de dahil olmak üzere tüm reklam uygulamalarının buluştuğu ortak nokta
ise; reklamın bilgilendirmek (pazarı yeni ürün hakkında bilgilendirmek ya da ürünün farklı
kullanım özellikleri hakkında bilgilendirmek ya da fiyat değişikliğini haber vermek vb.), ikna
etmek (marka tercihi oluşturmak, marka değiştirmeye ikna etmek, ürün hakkında tüketicinin
görüşlerini değiştirmek, marka sadakatini sağlamak), hatırlatmak (tüketiciye ürün ya da
hizmete ihtiyaç duyabileceğini, ürünü nerede bulabileceğini, ürünü ne zaman satın
alabileceğini hatırlatmak) tır ( Peltekoğlu, 2010:7). Sayılan reklam özelliklerinin yanında
online ve geleneksel reklamcılıkta ortak olan bir diğer faktörse rasyonel ve özellikle duygusal
faktörlerin kullanımıdır. Online reklamcılık tıpkı diğer reklam uygulamaları gibi mizah,
korku, cinsellik, üzüntü gibi duygusal etmenleri kullanarak tüketicisine ulaşmak ve satın alım
davranışını gerçekleştirmek istemektedir.
İnternet reklam alanları amaca bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Reklam
verilerinin dağıtım kanalları ve kullanıcıları reklama sürükleyen navigasyon sistemi olarak
bir sınıflama yapılacak olursa karşımıza üç tür reklam alanı çıkacaktır (Hanafizadeh &
Behboudi, 2012: 12):






Görüntüleme esaslı reklam: İnternet ortamındaki reklamların pekçoğu görüntüleme
temellidir. Ses, görüntü ve hareketin görüntülü reklamlara eklemlenmesiyle çeşitlerini
arttırmıştır.
Ağ ve bağlantı reklamcılığı: Metin içine yerleştirilen linkler üzerinden web sitelerine
bağlantı sağlayan reklamlardır. İçerikle benzeşen reklamlara, yine içerik üzerinden
ulaşmayı sağlar.
Araştırma temelli reklamcılık: En gözle görülen örneği internette arama yaparken
aranan kelimeye bağlı olarak görüntülenen reklamlardır.

Online reklamcılığın avantajları arasında izler kitleyle kolay bağlantı kurma sayılabilir.
İnternet kullanımından önce alıcılar ve satıcılar bu ölçüde kolay bir araya gelmedikleri ifade
edilmektedir. Özellikle, fiyat, ürün özellikleri ve temin etme noktasında internet ürün ve
hizmeti satın almak isteyenlere türlü avantajlar sunmaktadır. Zaman ve uzaklık gibi birçok
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engelin internet uygulamaları sayesinde ortadan kalktığı ifade edilebilir (Jogenheimer, 1996:
161). İnternetin sağlamış olduğu bu hız ve kullanım kolaylığı izler kitlenin de hoşuna
gitmekte ve bu sebeple internette daha fazla vakit harcayabilmektedir. Dahası internette
reklamları ve bağlantılarını inceleyen kullanıcılar, ihtiyaç duyan ve satın almak isteyen
bireylerden oluştuğu için, hedef kitlenize ulaştığınızda başarı sağlama oranınızın yükselmesi
kaçınılmaz görülmektedir.
İnternet reklamcılığı etkileşim temellidir. Online reklamların işlerlik kazanabilmesi için
aktive edilmeleri gerekir. Farklı reklam içerikleri, farklı oranlarda interaktif kullanıma ihtiyaç
duyar (Janoschka, 2004: 47). Online reklamlar tıklandığında bir link üzerinden başka bir web
sayfasına ulaşılır. Reklamlar üzerinden ürün ya da hizmet tanıtımına ulaşılabileceği gibi,
üretici firmaya ait bir web sayfasına ulaşılması da mümkündür. Reklamların kullanıcılarla
etkileşimi anında satış avantajı sağlayabileceği gibi, kurumsal tanıtıma da olanak sağlayabilir.
Online reklama nasıl şekil verildiği ve hangi teknik özelliklerle desteklendiği bu aşamada
önemlidir.
İnternet zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırdığından dolayı internet üzerinden tanıtım
ve satış yapmakta olan bir işletme yılın 365 günü, günün 24 saati internet kullanan herkese
hizmet sunabilmektedir. Siparişten ödemeye kadar olan tüm işlemler online ortamda
gerçekleştiği için olağan bir satışın gerçekleştirilmesinde karşılaşılan maliyetlerin çoğu
ortadan kalkmakta ve satış maliyetleri aşağı doğru çekilmektedir (Elden, 2014: 256).
Online reklamcılığın birçok avantajı sayılmasına rağmen bazı dezavantajları da
bulunmaktadır. Örneğin kuruluşların hitap ettiği geniş kitleler, bireysel izleyicilere
dönüşmüştür, bununla bağlantılı olarak kuruluşların daha detaylı ve kişiye özel stratejiler
oluşturması önem kazanmaktadır( Jogenheimer, 1996: 161). Online reklamcılıkta
televizyonda olduğu gibi reytingle sayısal olarak belirleyebileceğiniz ve aşağı yukarı
demografik özelliklerini tahmin edebileceğiniz, belirli saat dilimlerinde ve tespit
edebileceğiniz programları izleyen bir kitleyle karşılaşmanız mümkün değildir. Günümüzde
bu dezavantajı avantaja dönüştürmek için online izleyici yaklaşımlarını tespit eden
araştırmalar yapılmaktadır.
İnternetin reklam amaçlı kullanımının diğer dezavantajları ise, internetin tüm dünyayı saran
bir ağ olmasına rağmen, bağlanan kişi sayısının kısıtlı olması (özellikle belirli bir yaş üstü
hedef kitlenin internete genç hedef kitle kadar çok bağlanmaması), elektronik alışverişin tam
olarak çözülememesinden dolayı potansiyel müşterilerin satın alım öncesi alışveriş yaparken
interneti tercih etmesi ancak satın alım sürecinde geleneksel yollara başvurması gösterilebilir
(Elden, 2014: 257). Ayrıca internet yeni bir alandır ve reklam profesyonelleri bu alana hızla
uyum sağlasa bile kurum ve kuruluşlar bu yeni reklam alanına uyum sağlamakta sıkıntı
çekebilmekte ve bu yüzden reklam verirken öncelikle geleneksel mecraları tercih etmektedir.
İnternet 1980’li yıllarda kullanılmaya başlandığında reklam amaçlı kullanımının oldukça güç
olduğu öngörülüyordu. Ancak gelişen iletişim teknolojisi ile birlikte yaygınlaşan internet
kullanımı, reklam verenlerden reklam ajanslarına ve reklam ajansları ile bağlantılı çalışan
dijital reklam ajanslarına kadar geniş bir yelpazede yeni bir mecranın açılmasının sinyallerini
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verdi. İnternet üzerine yürütülen çalışmalar göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda sanal
uzamın, alım-satımın daha çok otomatikleştiği ve daha kolay olduğu bir çağa gireceği,
şirketlerin birbirlerine ve müşterilerine hiç kesintisiz sanal şebekelerle bağlanacakları
bilginin, internet üzerinden, çok kısa bir sürede ve hızla tüm dünya üzerinde sıfır maliyetle
akacağı, satıcı ve alıcıların birbirleriyle en uygun şekilde buluşabilecekleri, geçmişteki zaman
ve mesafe gibi engellerin ölçümlenemeyecek derecede kısalacağı ve eski usullerin yavaş
yavaş silineceği bir dönemin bizi beklediğini düşünmek olasıdır (Elden, 2014: 253).
İnternetin ilk ortaya çıktığı günden günümüze kat ettiği yol ve gelişim hızı göz önüne
alındığında öngörülerin hiçte uzak olmadığı düşünülebilir. İnternet kullanımındaki
gelişmelerin hız kazanacağını düşünmenin bir sebebi de, internete alışmaya çalışan bireylerin
yerine artık internetle doğan ve internetsiz bir hayat düşünemeyen yeni neslin almasıdır.
Günümüzde sanal uzamı geliştirenler internete alışmaya çalışanlar değil, internetle yaşayan
bireylerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklam uygulamalarında internetin ortaya çıkarttığı dönüşümü inceledik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi internette ağızdan ağıza iletişimin özellikleri arasında
gösterilemez?
a) Yoğunluk
b) Birleştirme değeri
c) Görülebilir ipuçları
d) Eleştiricinin türü
e) Sponsorluk çalışmaları
2. Aşağıdakilerden hangisi internette sürdürülen pazarlama stratejileri arasında
gösterilemez?
a) Ücretsiz ürün paylaşımı (örneğin 30 günlük deneme)
b) Küçük gruplardan yola çıkarak büyük grupları yakalamak
c) Gıda ürünlerinin test edilmesini sağlamak
d) Tüketici davranışlarından yola çıkmak
e) Mevcut iletişim ağından yararlanmak
3. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iletişim araçlarından
uygulamalarına geçiş nedenleri arasında gösterilemez?
a) TV izleyeme
b) Müzik indirme
c) Sanal oyunlar
d) Reklam uygulamaları
e) E-yayıncılık

mobil

internet

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi online reklam uygulamalarının geleneksel kitle
iletişim araçlarındaki reklam uygulamalarından farklılaştığı noktalar arasında
gösterilemez?
a) Tanıtım
b) Kişiselleştirme
c) Maliyet
d) İnteraktiflik
e) Strateji
5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel reklam süreçleri ve online reklam süreçlerinin
buluştuğu ortak noktalar arasında yer almaz?
a) Bilgi verme
b) İkna etme
c) Hedef kitle belirleme yöntemleri
d) Hatırlatma
e) Rasyonel ve duygusal faktörleri kullanma
6. Aşağıdakilerden hangisi ağ ve bağlantı reklamcılığını tanımlamaktadır?
a) İnternette arama yaparken aranan kelimeye bağlı olarak görüntülenen
reklamlardır.
b) Ses, görüntü ve hareketin görüntülü reklamlara eklemlenmesiyle oluşan
reklamlar
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c) Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan reklamlar
d) Metin içine yerleştirilen linkler üzerinden web sitelerine bağlantı sağlayan
reklamlardır.
e) Tıklamaya teşvik eden sıcak satış reklamları
7. Aşağıdakilerden hangisi online reklamcılığın avantajları arasında sayılamaz?
a) Fiyat konusunda avantajlar sunmaktadır
b) Ses ve görüntü bir arada kullanılabilmektedir.
c) Tüm ürünlerin özelliklerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
d) Satışlar reklam sonrasında internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
e) İzler kitleyle kolay bağlantı kurulabilmektedir.
8. Aşağıdakilerden hangisi online reklamcılığın dezavantajları arasında sayılamaz?
a) Genel kitlenin yerini bireysel kullanıcılara bırakması ve stratejilerin
kişiselleşmek zorunda olması
b) Kişilerin araştırma sürecinde internetten faydalanırken, satın almada interneti
kullanmaktan çekinmeleri
c) Reytinglerle belirlenebilecek bir izler kitlenin bulunmayışı
d) Dünyayı saran bir ağ olmasına rağmen kullanıcı sayısının her coğrafya da eşit
olmayışı
e) İstenilen zamanda hedef kitleye ulaşılamaması
9. “ ……………….nın en gözle görülen örneği internette arama yaparken aranan
kelimeye bağlı olarak görüntülenen reklamlardır.”
Yukarıdaki boşluğu dolduracak uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Online reklam uygulamaları
b) Arama motoru reklamları
c) Kişiye özel reklam uygulamaları
d) Araştırma temelli reklamcılık uygulamaları
e) Sesli ve görüntülü reklam uygulamaları
10. “Online reklamlar ancak hedef kitlenin ……….. aktif hale gelmektedir.”
Yukarıdaki boşluğu dolduracak uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tıklamasıyla
İzlenmesiyle
Paylaşmasıyla
Katkıda bulunmasıyla
beğenmesiyle

Yanıtlar: 1 – e, 2 – c, 3 – d, 4 – a, 5 – d, 6 – d, 7 – b, 8 – e, 9 – d, 10 – a
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7. DİJİTAL ORTAMDA MARKA YARATMA SÜRECİNDE
ONLINE MARKA REKLAMCILIĞI VE ONLINE MARKA
TOPLULUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Online Marka Toplulukları
Online Reklamcılıkta Marka Toplulukları
Reklam Araştırmalarında Marka Toplulukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnternet reklamlarının geçmişten günümüze kullanım amaçlarında ne gibi değişimler
olmuştur?
2. Marka topluluğu ne demektir?
3. Marka topluluğu nasıl oluşmaktadır?
4. Marka topluluğu şirkete ne gibi avantajlar sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Online Marka Reklamcılığı

İnternetin Marka
Reklamcılığı amacıyla
kullanımını kavrayabilmek

Online Marka Toplulukları

Online marka toplulukları
hakkında bilgi sahibi
olabilmek
Reklam araştırmalarında
online marka
topluluklarının nasıl
kullanılabileceği hakkında
bilgi sahibi olabilmek

Reklam Araştırmalarında
Marka Toplulukları
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Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konuyu detaylı olarak
okuyarak, dersi takip ederek
ve güncel örneklerle
birleştirerek.
Örnek olayları takip ederek,
güncel olaylarla
birleştirerek.
Konuyu detaylı olarak
okuyarak, dersi takip ederek
ve güncel örneklerle
birleştirerek.

Anahtar Kavramlar
Online Marka Reklamcılığı
Online Marka Toplulukları
Araştırma Grupları
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Giriş
Yeni medyada reklam uygulamalarında olduğu kadar online araştırmalarda da
kullanılan marka toplulukları, markanın amaçlarını benimseyen, markayı takip etmek isteyen,
markaya aidiyet duygusuyla bağlı kişilerin sanal uzamda bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.
Şirketler için önemli bir oluşum olan marka topluluklarının nasıl oluşturulacağı, hangi
konsept etrafında birleşeceği ve devamlılığının nasıl sağlanacağı önemli konu başlıklarıdır.
İnternet öncesinde de var olan marka topluluğu kavramı, sanal ortamda kendisine daha geniş
bir kitle bulmuştur. Daha geniş bir kitle ve interaktif bir ortam sağlayan internet, marka
topluluklarının şirketler için önemini de arttırmıştır.
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7.1. Online Marka Reklamcılığı
Televizyon reklamları genellikle kaç kişinin izlediği yani kaç kişiye ulaştığı üzerinden
değerlendirilmektedir. İnternette anında satış amacı taşıyan reklamlar da benzer özelliktedir.
Ancak internet doğası gereği katılım ve etkileşime olanak tanımaktadır. İnternetin bu özelliği
satış amacından öte, tüketiciyle bağ kurmak için de internetin kullanılabileceğini
göstermektedir. Marka farkındalığı bağlamında TV ve internet karşılaştırması yapıldığında
özellikle video öncesi ya da sonrasında yer alan reklamlar, hedef kitle tıklayarak etkileşim
gerçekleşmese bile, TV reklamlarından daha fazla kitle tarafından izlenilmektedir. Ayrıca söz
edilen reklamlar hedef kitlelerine mesajlarını daha rahat iletme imkanı bulmaktadır (Brand
advertising and digital, 2010).
İnternetin reklam amaçlı kullanılmaya başlandığı 90’lı yıllardan bu yana yayınlanan
reklamlar genellikle hızlı satış amacı taşımaktadır (www.iab.net, 2010). Ancak günümüzde
internetin daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlanması, ki internete ulaşım
olanaklarının zenginleşmesinin bunda rolü büyüktür, internet reklamlarının satış amacının
dışında markanın tanınırlığını arttırma, marka hakkında olumlu imaj oluşturma için de
kullanılabileceğini göstermiştir. Özellikle web sitelerinin imajlarının, itibarlarının reklamlara
da yansıması ve web site içerikleriyle reklam içeriklerinin benzeşmesi durumunda
reklamların daha fazla ilgi çekmesi ve hatırlanması gibi durumlar hızlı/anlık satış yanında
reklamların farklı amaçlarla kullanılabileceğinin kanıtıdır. İnternet yine reklam amacı taşıyan
farklı bir uygulamayla, online marka topluluklarıyla da geniş çaplı bir iletişim sürdürme aracı
olarak iletişim uygulayıcılarının karşısında durmaktadır.
Online marka reklamcılığının özellikle televizyon reklamcılığı ile karşılaştırıldığında, online
reklam yatırımlarının geride kalmasının bazı sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepleri internet
reklam ortamının dezavantajları olarak görmek de mümkündür. Reklamverenlerin online
reklamcılığı ve dolayısıyla online marka reklamcılığına mesafeli davranmalarının sebepleri
özetle (Frelinghuysen & Joshi, 2010: 3-4):




Online reklamların yeterli yaratıcı uygulama örneklerini sergileyememesi: Online
reklam ortamları hikaye anlatımı noktasında potansiyellerinin altında kalmaktadır.
Online reklam ortamlarında genellikle kullanılan bannerlar, gazete ve dergideki basılı
reklamlara benzemektedir. İlk kullanıldığından bu yanan çok az değişikliğe uğrayan
bannerlar, tüketicinin algısını yakalayabilmek için daha fazla sese ve harekete
dayanmak zorundadır. Web sayfaları bannerlarla çok fazla kirlilik boyutunda
doldurulmaktadır. Gerçekte internet daha fazla yaratıcı çalışmayı içinde barındıracak
güce sahiptir.
Normal pazar talebi orantısal olarak artarken, online ortamda ivmelenerek artması:
Online üzerinden satışı yapılması hedeflenen ürün ve hizmetlerin fazlalığı, fiyatların
aşağı çekilmesi gibi bir sonuç doğurmakta, bu da diğer tanıtım faaliyetlerini gereksiz
masraf olarak görmeye neden olmaktadır. Bu nedenle arzulanılan hedef ve ulaşma
yolları arasında bir tezat oluşmaktadır. Ayrıca benzer ürünleri çevrimiçi ve çevrimdışı
alanlar arasındaki fiyat farkı genel müşteri memnuniyetsizliğini de doğurabilmektedir
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Online ortamda mevcut olan çok fazla sayıda ölçümlemeye karşın, marka pazarının
daha az sayıda farklı ölçümlemeye ihtiyaç duyması: İnternet sayfa tıklama sayısından,
tekil ziyaretçilerin web sitesi ziyaret sayısı kadar birçok farklı ölçüm tekniklerini
içinde barındırmaktadır. Bu ölçümlemeler genellikle doğrudan satışları hedef alan
reklamlar için yararlıdır. Ancak marka odaklı reklamlar bu ölçümlemeleri
kullanmazlar. Marka odaklı ölçümlemeler daha çok, Hedef kitlem üzerinde marka
farkındalığını arttıran etki nedir? Bu etki satışları arttıracak mıdır? gibi sorular üzerine
yoğunlaşmaktadır. Bu sorulara cevap verebilecek pek çok program (Dynamic Logic,
comScare…) bulunmaktadır. Ancak bu programlar genellikle çok pahalıdır ve
medyalar arasında mukayeseye imkan tanımamaktadır. Bu sebeple reklamverenler
örneğin televizyona harcadıkları reklam masraflarını, internete aktarmakta
isteksizdirler. Karşılığında ne alacaklarını bilememektedirler.



Online özellikle büyük ölçekte kesin olmayan hedefler sunmaktadır: Televizyon
reklam mecrası olarak kullanıldığında, reklamın hangi saatler arasında kaç kişi
tarafından izleneceği hemen hemen tahmin edilmektedir. Saat aralığına, program
türüne ya da TV kanalına bağlı olarak izleyici profili ve sayısı belirlenebilmektedir.
Ancak internet böyle bir belirlemeye olanak tanımamaktadır. Hangi web sitesini,
hangi saatlerde, kimlerin ziyaret edeceğine dair belirleme yapmak neredeyse
imkansızdır. Bu tarz belirsizlikler de reklamverenlerin kaçındığı durumlardır.



Yapılan anketlerde pazarlamacıların kendi endüstrilerini tanıyan, inovatif fikirler
geliştiren ve medya platformlarında tutarlı ve entegre kampanyalar yürütmelerine
yardımcı olacak medya ve ajanslarını istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna
ulaşılamamakla birlikte, online medya şirketleri marka pazarlamacıların algılarını da
erişmekte sıkıntı yaşamakta ve bu nedenle çok az özelleştirme ve inovasyon teklif
edebilen yetersiz satış acentalarına yönelmektedirler.

Online marka reklamcılığı online reklamcılık uygulamaları içerisinde kendine yeni yer bulan
bir alandır. Bu sebeple, internetin sunduğu faydalar iyi analiz edildikçe ve geliştirildikçe
yukarıda bahsedilen dezavantajlar da ortadan kalkacaktır. Doğru sorular sorulduğunda
internetten doğru yanıtların alınacağını öngörmek yanlış olmayacaktır. Önemli olan bir diğer
nokta online marka reklamcılığının diğer mecralarla entegre kullanılmasının en azından
internetin eksilerini ve artılarını tespit etme noktasında fayda sağlayacağıdır.
IAB tarafından yürütülen Starbucks, Maggi, Lucozade Sport’s markalarının internet reklam
uygulamalarını inceleyen araştırma bulgularından örnek vermek gerekirse
(www.iabtukiye.org, 2014): Online reklam çalışmaları TV reklam çalışmalarına göre daha
fazla hedeflenen kitleye ulaşmıştır. Ayrıca online reklamcılık diğer mecralardaki reklamlarla
entegre kullanıldığında etkisini arttırmaktadır.1 Farklı online reklam türleri farklı etkiler
Entegre iletişim uygulamalarıyla ilgili Nike’ın televizyon reklamının sonunu açıkta bırakarak, tüketicilerden
internet sitesine girerek farklı sonlardan bir tanesini seçme şansı vermesi gösterilebilir (Sullivan & Bennet,
2014: 241). Böylece hem televizyon etkin olarak kullanılmış hem de internet üzerinden tüketicilerin marka
hakkındaki düşüncelerine ulaşılmıştır.
1
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ortaya çıkartmaktadır. Örneğin, çalışmada yer alan video reklamları markayı (Lucozade)
yeniden konumlandırmada etkili olmakla birlikte, satın alma niyetinin oluşmasında istenilen
başarıyı göstermemektedir. Durağan reklamlar ise tam aksi satın alma davranışı oluşturmada
etkilidir. Ayrıca bir diğer önemli nokta uzun süre internet kullanan hedef kitlenin marka
mesajına daha duyarlı olduğudur. Aşağıda bahsedilen sonuçlar istatistiksel olarak
görülmektedir.

Şekil: IAB Marka Araştırması, (www.iabtukiye.org)

İnternet ortamında kullanılan reklam biçimleri de hedef kitle algısını etkilemektedir. 20
internet reklam kampanyasının incelendiği bir araştırmanın sonuçlarına göre
(www.advertising.microsoft.com/europe, 2014); video reklamları ve genişleyen reklamlar
(expandable banner) en yüksek etkileşim oranına sahipken, ekranın iki yanında kayan
reklamlar ( floating ad) en yüksek tıklanma oranına sahiptir. Bahsedilen araştırmalar ve
sonuçları internet reklamcılığının, diğer kitle iletişim araçlarında yer alan reklam
uygulamalarına göre amacın belirlenmesi ve kampanyanın detaylandırılması gibi noktalarda
daha hassas davranılması gereken bir mecra olduğunu göstermektedir. İnternetin hangi
amaçlara daha iyi cevap verebileceği planlama sonucunda görülmektedir. Televizyonda
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olduğu gibi bir reklam yayınlayıp prime time’da bu reklamın görülmesini sağlayarak istenilen
hedef kitleye ulaşıldığı düşüncesinin karşılığını internette yakalamak imkansızdır. Ancak
planlanarak ve diğer iletişim araçlarıyla entegre yürütülen internet reklam kampanyaları arzu
edilen sonuçları almada daha etkilidir.

7.2. Online Marka Toplulukları

İnternet ortamında yürütülen marka iletişimi çalışmalarından bir diğeri ise online marka
topluluklarıdır. Online marka toplulukları viral reklamcılık olarak adlandırılan, internet
üzerinden tüketicilerin duyumları, bilgileri ve düşüncelerini çevrelerindeki kişilere
iletmesiyle, tüketici üzerinden süregiden iletişim çalışmalarının, bir parçası olarak
görülmektedir. Youtube gibi video paylaşım siteleri üzerinden “webisode” olarak
adlandırılan seriler halinde yayınlanan bazı markalara ait videoların, benzer hedef kitlede
benzer algılar oluşturduğu gözlemlendiğine, sanal toplulukların markalar için
kullanılabileceği fikri ortaya çıkmaya başlamıştır (Tuten, 2008: 51). Bireyleri marka
tercihleri doğrultusunda biraraya getirerek, sürdürülebilir bir topluluk yapısı oluşturmak,
marka bağlılığının güçlü olduğu bir kitleyi de ortaya çıkartmak anlamına gelmektedir. Bu
noktadan bakıldığında topluluğu biraraya getirmek kadar topluluğu sürdürecek dinamikleri
bulup çıkartmak da önemlidir.
İnternet topluluklarını önemli kılan ve gün geçtikçe sanal ağ üzerinde oluşan topluluk
sayısının artmasına neden olan; coğrafi olarak bir sınırlama olmadan insanların sadece ilgi
alanları benzeştiği için bir araya gelebilmeleridir. Bu durum yeni toplulukların yeni
hareketleri/eylemleri de beraberlerinde getirmeleri durumunu ortaya çıkartmıştır. Online
toplulukların temelinde yer alan birçok insandan birçok insana bilgi paylaşımı, internetin
sunduğu interaktivite olanaklarıyla şekillenmektedir. Dünyanın birçok yerinde eş zamanlı
sürdürülen sohbetler, fotoğraf ve video paylaşımına olanak veren uygulamalar … online
toplulukların ortaya çıkmasına ve gelişmesine olanak tanımaktadır (Brodie vd., 2011: 107).
İnternet dışında da var olan marka toplulukları sanal uzamda hem niteliksel hem de niceliksel
olarak gelişmektedir. Farklı coğrafyalardan insanların bir araya gelme sürecinde bazı aşılması
gereken zorluklar da bulunmaktadır. Ortak ilgi alanı bireylerin biraraya gelmesini
kolaylaştırmakta fakat bu ilgi alanını canlı tutma, diğer bir ifade ile ilgilerinden
uzaklaşmamalarını sağlama en önemli güçlüklerinden biridir.
Online marka toplulukları üç saç ayağı etrafında şekillenmekte, oluşmaktadır. Bunlar ( Wirtz
vd. 201: 225):

Marka yönelimi: Belki de en temel online marka topluluğu içerik belirleyicisi
markanın kendisidir. Marka temelli tüketim tecrübelerinin paylaşılması (Harley Davidson),
geniş bir kitlenin ilgi alanına girmesi (motosiklet sürmek) ya da bu iki başlığın bir arada
bulunması topluluğu da etkilemektedir. Harley Davidson bu noktada önemli bir online marka
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örneği sunmaktadır. Markaya sahip olan grup web sayfası üzerinden daha özelleştirilmiş,
örneğin Harley Davidson’a sahip ya da sahip olmak isteyen kadınlara yönelik ayrı bir sayfa
oluşturulmuştur. Sanal uzam dışında da etkinliklerinden sık sık söz ettiren marka, aidiyet
duygusunu online ortamda “topluluk” adı altında yürüttüğü iletişim stratejisiyle de
sürdürmektedir. Marka özelliklerine bağlı olarak oluşan online topluluklara örnek olarak
fotoğraf makinesi markası Pentax’ın “My Pentax” web sitesi örnek gösterilebilir. Pentax
dünyanın değişik yerlerinden kullanıcılarının çektikleri fotoğrafları yüklemelerine olanak
sağlayan bir platform oluşturarak marka topluluğunu sürdürülebilir kılmıştır.

Şekil: Harley – Davidson marka topluluğu web sayfası2

2

Ayrıntılı inceleme için: http://www.harley-davidson.com/content/h-d/en_US/home/community.html
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Şekil: Pentax marka topluluğu web sitesi3

 Online marka topluluklarının bir diğer özelliği ise internet üzerinden ulaşılabilir hedef
kitleden oluşmasıdır. Özellikle genç hedef kitlenin tüketicisi olduğu ürünler için online
ortamda yürütülen topluluk faaliyetleri önemlidir.
 Kaynak ve yönetim: Online marka toplulukları markalar tarafından oluşturulmakta
yani markalar kaynaklık etmekte, fakat içeriğin belirlenmesi genellikle hedef kitle tarafından
gerçekleşmektedir. Bu sebeple online marka topluluğu tanımını yapabilmek için her iki
tarafında şekillendirdiği bir topluluktan söz etmek gerekir. Johnson’s Baby, “babycenter” bu
konuda başarılı bir örnektir. Anneleri bir araya getiren web sitesi, ilk annelik dönemlerinde
karşılaşılabilecek sorunlara anneler arasında çözüm bulmakta, anneleri bir araya
getirmektedir. Çatı marka tarafından kurulmasına rağmen içeriği şekillendiren kullanıcılardır.

3

Ayrıntılı inceleme için: https://mypentax.ricoh-imaging.eu/
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Şekil: Babycenter web sitesi4

Online marka topluluklarının var olmak için duyduğu en önemli besin kaynağı topluluğun
içinde yeralan bireylerin katkılarıdır. Bireylerin bir topluluğa katkıda bulunma sebepleri sekiz
başlık altında sayılabilir (Brodie vd., 2011: 107); 1) negatif duyguların paylaşılma isteği, 2)
diğer tüketicilerle ilgili bilgi sahibi olma isteği, 3) kendini geliştirme arzusu, 4) öneri
araştırma, 5)sosyal yarar, 6) ekonomik yarar, 7) platformdan destek almak, 8) şirkete yardım
etme. Bahsedilen katkıda bulunma sebeplerinin markaya pozitif etki sağlayacak olanlarını ön
plana çıkartma ve topluluğu marka yararına organize etme yine kuruluşların iletişim
stratejilerine bağlı olarak oluşmaktadır.

7.3. Reklam Araştırmalarında Online Marka Toplulukları
Online marka topluluklarına yoğunlaşan ilginin temelinde iki sebep yatmaktadır (Kozinet,
2002: 62); (1) iletişimcilerin internetin ve online ortamda harekete geçen müşteri
topluluklarının artan önemini fark etmeleri için, ( yapılan araştırmalar olumlu marka değerini
etkileyen faktörlerin başında müşterilerin savunuları olduğu tespit edilmiştir. Online
topluluklar müşterilerin bilgilendirici ya da etkileyici tartışmalarının bulunduğu gruplardır).
(2) Pazar araştırmalarının öncelikli amacı müşterilerin ya da müşteri gruplarının zevklerini,
isteklerini, ilişkili oldukları sembol ve sistemleri ve karar alma süreçlerini etkileyen faktörleri
tespit etmektir. İnternet üzerinde müşteri topluluklarının oluşturduğu ağ bahsedilen unsurları
tespit etmede yeni kapılar aralamaktadır. Bu durumda online marka topluluklarına yönelen
ilgilinin temel sebeplerinden biri olarak görülmektedir.

4

Ayrıntılı inceleme için: http://community.babycentre.co.uk/
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Online topluluklar sadece araştırma amaçlı oluşturulabilecekleri gibi doğal topluluklar ya da
marka toplulukları da araştırma için kullanılmakta bu gruplar melez grup olarak
adlandırılmaktadır (Poynter, 2012: 239). Doğal gruplar Facebook gibi sosyal paylaşım
sitelerinde oluşan grupları tanımlarken, marka toplulukları da müşteri bağlılığı ve yürüttükleri
stratejilere bağlı olarak kendi içlerinde sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmada online
marka topluluğunun hitap ettiği kitlenin büyüklüğü belirleyici olarak karşımızda bulunurken,
topluluk üyelerinin, topluluk içindeki aktif olma durumları ya da bağlılıkları diğer bir
değişken olarak sunulmaktadır (Cova & Pace, 2006: 1091). Marka toplulukları netnografik
araştırmalar için kullanılmakta ve süreç içerisindeki topluluk yapısı amaçlanan pazar
araştırmalarına bağlı olarak gözlenmektedir. Aşağıdaki şekilde satış stratejisi ve tüketicinin
markaya ulaşmak için ödedikleri maddi tutar perspektifinden marka toplulukları
sınıflandırılmıştır. Marka bağlılığının ödeme bedelinin en yüksek olduğu, niş satış stratejisine
sahip ürünlerde daha yüksek olduğu ifade edilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Online marka topluluklarının şirketlerin marka tanınırlıklarındaki önemi ve reklam
araştırmalarında online marka topluluklarından nasıl faydalanılacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi reklamverenlerin online reklamcılığa, dolayısıyla online
marka reklamcılığına mesafeli durma sebepleri arasında sayılamaz?
a)
Online reklamların yeterli yaratıcı uygulama örneklerini sergileyememesi
b)
Normal pazar talebi orantısal olarak artarken, online ortamda ivmelenerek
artması
c)
Online ortamda mevcut olan çok fazla sayıda ölçümlemeye karşın, marka
pazarının daha az sayıda farklı ölçümlemeye ihtiyaç duyması
d)
İnternetin yeterince kullanılmaması
e)
Online ortamın özellikle büyük ölçekte kesin olmayan hedefler sunması
2. IAB tarafından yürütülen, üç şirketin online marka stratejisinin incelendiği
araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Online reklam çalışmaları TV reklam çalışmalarına göre daha fazla hedeflenen
kitleye ulaşmıştır
b) Video reklamları satın alma davranışının oluşmasında etkilidir.
c) online reklamcılık diğer mecralardaki reklamlarla entegre kullanıldığında
etkisini arttırmaktadır
d) Farklı online reklam türleri farklı etkiler ortaya çıkartmaktadır
e) Uzun süre internet kullanan hedef kitle marka mesajına daha duyarlıdır
3. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft’un gerçekleştirdiği ve 20 şirketin verilerinin
incelendiği araştırma sonuçları arasında yer almaktadır?
a) Video reklamları ve genişleyen reklamlar (expandable banner) en yüksek
etkileşim oranına sahiptir
b) Ekranın iki yanında kayan reklamlar ( floating ad) en yüksek etkileşim oranına
sahiptir
c) İnternet reklamları etkin bir şekilde kullanılmalıdır
d) TV reklamlarından alınana geri dönüşler çerçevesinde internet reklamları
oluşturulmalıdır
e) Video reklamların en başarılı reklamlar olarak tanımlanmıştır
4. Youtube gibi video paylaşım siteleri üzerinden “………….” olarak adlandırılan
seriler halinde yayınlanan bazı markalara ait videoların, benzer hedef kitlede benzer
algılar oluşturduğu gözlemlendiğine, sanal toplulukların markalar için
kullanılabileceği fikri ortaya çıkmaya başlamıştır
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde doldurmaktadır?
a) Viral
b) Seri
c) Kayan reklam
d) Webisode
e) İkna edici reklam
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5. Aşağıdakilerden hangisi online toplulukların gelişmesine olanak tanıyan özellikler
arasında yer almamaktadır?
a) Coğrafi sınırların ortadan kalkması
b) İnteraktivitenin olnaklı olması
c) Eş zamanlı sürdürülen sohbetler
d) Video ve fotoğraf paylaşımına olanak veren uygulamalar
e) Şirketlerin online ortamda kendilerini daha rahat hissetmeleri
6. Aşağıdakilerden hangisi online marka topluluklarının etrafında şekillendiği
özellikler arasında yer almaz?
a) Marka temelli tüketim tecrübelerinin paylaşılması
b) Geniş bir kitlenin ilgi alanına girmesi
c) Marka reklamlarının beğenilmesi
d) İnternet üzerinden ulaşılabilir hedef kitleden oluşması
e) Hem marka hem hedef kitle tarafından şekillenmesi
7. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) Harley Davidson - Harley Davidson Community
b) Pentax – My Pentax
c) Johnson’s Baby – babycenter
d) Yemek sepeti – yemek sepetim
e) Volkswagen – Vosvos Türkiye
8. Aşağıdakilerden hangisinde bireylerin topluluğa katkıda bulunma sebepleri arasında
gösterilemez?
a) Birbirine benzer ürün ve hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlama
b) Negatif duyguların paylaşılma isteği
c) Diğer tüketicilerle ilgili bilgi sahibi olma isteği
d) Kendini geliştirme arzusu
e) Öneri araştırma
9. Aşağıdakilerden hangisi online marka topluluklarına yoğunlaşan ilginin sebepleri
arasında gösterilebilir?
a)
Kişilerin başka bilgi alama yolu olmayışı
b)
Popüler bir uygulama oluşu
c)
Bir topluluk içinde bulunanların markaya daha az eleştirel bakması
d)
Online marka topluluklarının sayısının artması
e)
İletişimcilerin internetin ve online ortamda harekete geçen müşteri
topluluklarının artan önemini fark etmeleri
10. Online topluluklar sadece araştırma amaçlı oluşturulabilecekleri gibi doğal
topluluklar ya da marka toplulukları da araştırma için kullanılmakta bu gruplar
………. grup olarak adlandırılmaktadır
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Yukarıdaki boşluğa en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araştırma
b) Melez
c) Çalışma
d) Oluşturulmuş
e) Birleştirilmiş
Yanıtlar: 1 – d, 2 – b, 3 – a, 4 – d, 5 – e, 6 – c, 7 – d, 8 – a, 9 – e, 10 – b

119

8. DİJİTAL İÇERİK PAZARLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dijital içerik pazarlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Online içerik pazarlaması hangi platformlar üzerinde gerçekleşmektedir?
Dijital içerik pazarlaması ve geleneksel içerik pazarlaması arasında farklar nelerdir?
Dijital ortamda içerik oluştururken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Dijital içerik pazarlamsının özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dijital içerik pazarlaması

Reklamcıların yeni ilgi
alanı olan içerik
pazarlaması hakkında fikir
sahibi olmak
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Canlı dersin takip edilmesi,
notların dikkatle okunması
ve güncel örneklerle
kaynaştırılmasıyla

Anahtar Kavramlar

Dijital içerik pazarlaması
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Giriş
İnternetin markalar için daha etkili kullanılabilmesi için farklı içerikler yaratmak
önemli bir ayırt edici unsurdur. Kayda değer içerikler oluşturmak ve bir stratejiye bağlı olarak
bu içerikleri sunmak, bir yandan internetin etkin kullanımına olanak sağlarken diğer yandan
tüketici ilişkilerinde bir sürekliliğin var olmasına olanak sağlayacaklardır.
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8.1. Dijital İçerik Pazarlaması
Geleneksel kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar kişilerin reklamları izleyip
izlemediğine bakmaksızın davetsiz bir misafir gibi karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden
tüketiciler televizyonda reklam çıktığında kanal değiştirme, gazete okurken reklam olan
sayfaları görmeme eğilimindedirler. Tüketicinin reklamları görmeme eğilimleri dijital ortamda,
tüketicilerin hoşlanacakları içeriklerle reklamların sunulması çözümünü doğurmuştur.
İçerik pazarlaması kavramını yeni duyuyor olmamıza rağmen aslında karşılaştığımız şey
hiçte yeni değildir. İçerik pazarlaması neredeyse pazarlama kadar eski tarihlere dayanmaktadır.
Şirketler yıllardır hazırladıkları sektörel raporlarla, kurumsal dergilerle ve daha bir çok araçla
içerik pazarlaması yapmaktadır. Geçmişte birçok marka bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu
yöntemi kullanmıştır. Günümüzdeki fark, internet ile içerik pazarlamasının yeni bir yolculuğa
çıkmış olmasıdır. İçerik pazarlaması anlatılan hikayeler olarak düşünülebilir. Hedef kitlenin
şirketleri dinlemesi için, şirketlerin hikayesi olması gerekir (Penpece, 2013).
Günümüzde içeriklerin yapılarının ve özellikle ulaşım kanallarının değiştiği kesindir.
İçerik pazarlama enstitüsü internetten önce içeriğin özelliklerini aşağıdaki gibi belirtmiştir
(Penpece, 2013):


Pahalıdır



İçerik oluşturulması ve araştırma yalar gerektirir



Sadece bildiğiniz müşterilere ulaşır



Müşteriye ulaşmak haftalar alır



İçerik ulaştığında ne kadar okunduğu ya da görüldüğü bilinmez



İçerik paylaşılsa da sadece bir avuç insana ulaşabilir.



Yapılanların etkisi ölçecek herhangi bir yöntem yoktur.



Yapılan yatırımların buna değer olup olmadığı bilinemez



İçerik çalışmalarına çok az bütçe ayrılır ya da hiç bütçe ayrılmaz

İnternetin ortaya çıkışı ve daha spesifik olarak da web tabanlı araçların ve teknolojilerin
yükselişiyle artık müşterileri şirketlere doğru çekecek çevrimiçi içerik – blog yazıları,
videolar, webinerlar, web siteleri- yaratmak mümkündür. Eğer başarılı bir içerik
paylaşılmışsa müşteriler zaten o içeriği bulacaklardır. Yani müşterinin peşinden koşmak
yerine, müşteri şirketlerin ayağına gelecektir. Ayrıca müşteriler içeriği paylaşmaya ikna
olurlarsa dünyanın dört bir yanına içerik dağılacaktır. Ancak şirketler açısından yaşanan
sıkıntı içeriğin doğru türden yani, sahici, ikna edici, eğlenceli, şaşırtıcı, değerli, ilginç
olmasıdır. Başka bir değişle içerik paylaşılmayı hak etmelidir. Buda şirketleri içerikleri
oluştururken yayıncı haline getirmektedir. Tabii yayıncılık başlı başına bir uğraş olduğu için
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şirketler bu noktada tereddüt yaşamaktadır. Gerçekte müşteriyi tanımak, neye ilgi
duyduklarını anlamak, gereksinimlerini karşılayacak şeyler üretmek bahsedilen anlamda
yayıncılık için yeterlidir (Handley & Chapman, 2013).
Müşteri ilişkileri açısından bakıldığında özellikle sosyal medyada farklı içerik sunmak
müşteriyle arada sosyal bir bağlılık sağlayacaktır. Bu sosyal bağlılığı tanımlamak gerekirse
(Özgen, Doymuş, 2013):


Marka, fanlarıyla kuracağı iletişim için açık bir hat oluşturmaktadır. Bu da
markanın fanları için paylaşılabilir içerik gönderimini zorunlu kılmaktadır.
Böylelikle takipçiler konuya dahil olup, marka ile bağlantı kurabilmektedirler.



Marka kendi fanlarının sorularının ne kadarını cevaplamaktadır sorusu önem arz
etmektedir. Kriter olarak, tüm gelen soruların en az %65 inin yanıtlanması
gerektiği yönündedir.



Marka sayfasının özellikle müşteri hizmetleri sitesi açısından önemi
artmaktadır. Bu nedenle sorulara yanıt vermeyen markalar, fanlarının gözünde
itici duruma düşmektedir.

Tanımlamaya çalıştığımız içerik pazarlamasını belirli kurallar üzerine oturtmanın mümkün
olduğunu vurgulayan Handley & Chapman (2013), şirketler tarafından bu kuralları ise şu
şekilde sıralamaktadır:


Yayıncı olmayı kurcalayın



Bilgi orjinalliğe ilham verir: Şirketin kendini herkesten daha iyi tanıması gerekir.
Marka hikayesini net bir şekilde açıklamak ve misyonuna ve özelliklerine dayanarak
ayırt edici bakış açısı getirmek başarıyı da beraberinde getirecektir. Markayı tanımak
kadar müşteriyi de tanımak ve elde edilen bilgileri içerik hazırlarken kullanmak
önemlidir.



Harekete geçirin: İyi içeriğin daimi bir hedefi vardır; bir niyetle yaratılır. Böylece
eylem tetikleyicilerini beraberinde getirir.



İnsanca konuşun: Markanın misyonunu, değerlerini ve felsefesini müşterinin
anlayacağı basit cümlelerle ifade etmek etkilidir. Sohbet edermiş gibi, kişilikle,
empatiyle ve gerçek duygularla konuşmak gerekmektedir.



Geri dönüştürmeyin; yeniden tasarlayın: Geri dönüşüm sonradan gelen bir
düşüncedir; iyi içerik daha başından farklı platformlar ve formatlar için yeniden
tasarımlanır.



Paylaşın ya da çözün çığırtkanlık yapmayın: İyi içerik satış yapmaya çalışmaz. Bunun
yerine şirketi ürünlerden bağımsız bilgini güvenilir ve değerli bir kaynağı olarak
konumlandırarak değer yaratır. İçeriğiniz bir kaynağı paylaşır, bir sorunu çözer,
127

müşterilerin işlerini yapmalarına daha iyi yardımcı olur, yaşamlarını iyileştirir ya da
müşterilerin açısından önemli şey neyse o açıdan yüksek değer taşır.


Sadece anlatmakla kalmayın, gösterin: İyi içerik ısırarla satış yapmaz. Bunun yerine
ürünün nasıl yaşadığını gösterir. Olay çalışmaları ya da müşteri hikayeleri yoluyla
müşterilere ürünlerin ya da hizmetin nasıl kullanıldığını gösterir.



Beklenmedik bir şey yapın: İçeriğe ara sıra sürpriz bir unsur katmak hem viral
paylaşıma yol açar hem de şirketin kişiliğini geliştirir.



Kamp ateşini harlayın: İyi bir kamp ateşi gibi iyi bir içerik de şirket ve müşteriler ve
müşterilerin kendi aralarında sosyal bir alanda etkileşimlerini kıvılcımlandırır ve
sohbeti kızıştırır.



Kanatlar ve kökler yaratın: Bu öğüt genellikle ebeveynler için kullanılır
(çocuklarınıza ayaklarını yere basacak kökleri ve yeni dünyaları keşfedecek kanatları
verin) Fakat konumuza da uyuyor: içeriğinizi benzersiz bakış açınız üstünde sağlam
bir şekilde temellendirir ama ona özgürce uçup web’in dört bir yanında sosyal
platformlarda paylaşılması için gereken kanatları da verin



Güçlü yönlerinize odaklanın: Herşeyi yaratmak ve her yerde yayınlanmak zorunda
değilsiniz, ama bazı şeyleri en azından tek bir şeyi gerçekten çok iyi yapmak
zorundasınız.

Markalar, öncelikle hangi içeriklerin işe yaradığını görmektedirler. Ayrıca rakiplerinin
neler yaptıklarına da şahit olmaktadırlar. Markalar bu verileri analiz ederek sosyal medyadaki
müşteri hizmetlerini düzenleyebilir, rakipleriyle kendilerini karşılaştırarak eksi ve artılarını
tartabilirler. Ve tüm bu analizlerin sonucunda farklı bir içerik yaratmak ve bunu
kullanıcılarıyla paylaşarak fark yaratmak mümkün olacaktır. Burada vurgulanması gereken
içeriği geliştirmek, zenginleştirmek ve farklılaştırmak bir pazarlama yöntemi olarak kabul
edilmelidir. Türkiye’de yaklaşık 32 milyon kullanıcının olduğu sosyal medya ortamları
markaların iş hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından iyi bir stratejiyle yönetmeleri gereken
ve ayrıca farklı içerik sunmak adına strateji üretmeleri gereken bir ortamdır. Sosyal medyada
hangi ortam seçilecek olursa olsun, konunun kilit noktası içerik üretmeye dayanmaktadır.
Farklı bir içerik üretilmediği sürece bunun dikkat çekmesi pek mümkün gözükmemektedir.
Çünkü geleneksel medyada olduğu gibi sosyal medyada da “veri dumanı” her tarafı kaplamış
bulunmaktadır. Bu dumanın içinde, markayı görünür kılmak, iletişim mesajını iletebilmek ve
iş sonuçlarına ulaşabilmek farklı bir içerik sunmakla mümkün olacaktır (Özgen, Doymuş,
2013).
Kısaca özetlemek gerekirse; dijital içerik pazarlaması; hedef kitle ve ötesindekilerin
ilgisini firmaya çekerek farkındalık yaratmak, ürünleri ve hizmetleri cazip hale getirmek,
hedef kitleye ulaşmak, onlarla interaktif ilişki kurmak ve onları harekete geçirerek ölçülebilir
sonuçlar elde etmek için, müşterilerin ihtiyaç duyduğu ve onlara uygun olan bilgiyi kapsayan
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dijital içeriklerin oluşturulması, dijital kanallarla dağıtılması ve ölçümlenmesi ile ilgili tüm
faaliyetleri kapsayan bir süreçtir. Geleneksel reklamcılıkta “beni al” derken, dijital içerik
pazarlaması “ben buyum” demektedir. Potansiyel tüketici böylece iplerin kendi elinde
olduğunu hissetmektedir ki tüketici zaten artık bu durumu kanıksamıştır (Penpece, 2013).
İnternet üzerinden içerik hazırlama denildiğinde e-kitaptan videoya pek çok farklı
yöntem akla gelmektedir. Content Marketing Institute (CMI)’ın Nisan 2012’de yayınladığı
ve 389 pazarlama karar vericilerine sorarak hazırladığı 2012 Dijital İçerik Pazarlaması
araştırmasının sonuçlarına göre sosyal içerik ve blog yazıları en popüler ve etkili yollardan
ikisidir (sosyalmedya.co, 2012). Tabii ki hangi yöntemin kullanılacağı, uygulamanın
popülaritesine göre değil, ürün ya da hizmetin yapısına göre belirlenmelidir.

Şekil: İçerik pazarlaması kullanım oranları, sosyalmedya.co

Dijital içerik pazarlaması uygulamalarından verilecek bir örnek konunun daha net
anlaşılmasına olanak tanıyacaktır. Bu amaçla Handley & Chapman’ın (2013) kitabında yer
alan Kodak firması örneği paylaşılacaktır:
“İnternetin ilk günlerinden beri Kodak daima web sitesindeki içerikle ziyaretçileriyle
bağlantı kurmaya çalışmaktadır. İnsanların Kodak ürünlerinden daha iyi faydalanmaları için
yazılar yayınlanmaktadır. Örneğin Nasıl bebek fotoğrafı çekilir? Gibi. Birkaç yıl önce bloglar
ve diğer platformlar hüküm sürmeye başlayınca Kodak hem menzilini genişletmek hem de
yeni ve gelişmekte olan teknolojilere katılmak için sosyal medyayı kullanmaya başladı.
Kodak sosyal ağlar aracılığıyla paylaşılabilecek faydalı içeriğin yaratılmasına dayanan
bir içerik stratejisi benimsedi. Akıllarındaki bu düşünceyle şunları paylaştılar:
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Kodak üç blog yürütmeye başladı; A Thousand Words bloğu 2006’da yayına
girdiğinden beri hergün güncelleniyor. Tüm özel günler ya da şirket için özel olan günler
blogta yer alıyor. Bloğa yazanlar başka işleri de olan şirket çalışanları olduğu için editör
onlara bir şablon gönderiyor ve onlar şablonu doldurarak ve tabii fotoğraf ekleyerek editöre
geri gönderiyorlar. Plugged In ise Kodak’ın ürün ve hizmetleriyle ilgili haberler tüyolar ve
değerlendirmeler gibi bilgilerin olduğu bir yer. Blog yeni teknolojiler, çalışanların
deneyimleri, diğer yenilikler ve müşteri başarılarıyla ilgili hikayeleri, özellikle faydalı ve
ilham verici şeylere odaklanarak paylaşıyor. Grow Your Biz ise Kodak ürünlerinin,
hizmetlerinin ve teknolojilerinin işleri – özellikle de grafik sektörünü- nasıl
zenginleştirebileceğine odaklanıyor.
Şirketin Birleşik Devletler, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da Facebook
sayfası bulunuyor. Blog yazıları güncellendiğinde otomatik olarak Facebook sayfası da
güncellenmiyor. Onun yerinde Editör ve çalışanları ilerileri kendileri giriyor ve yazılan
mesajlara karşılık veriyor. Bunun sebebi ise Kodak’ın her bir Facebook yorumunun, Twitter
beslemesinin ya da blog iletisinin arkasında bir bireyin olmasını istemesinden kaynaklanıyor.
Kodak’ın ayrıca 17 ayrı Twitter hesabı bulunuyor.
Kodak’ın sosyal medya stratejisinin kilit noktasından bir tanesi şirketin tanıtımını
yapmak yerine değerli içerik sağlamak – Twitter iletilerinin pek çoğu Kodak’tan bahsetmiyor
bile ve bunun yerine Fotoğrafçılık dünyasında olan biten ilginç şeylere odaklanıyor.
Kodak’tan söz ettiklerinde bu, faydalı şeylerden mesela Kodak dijital fotoğraf makinalarıyla
panoramik fotoğraf çekilebileceğinin hatırlanması gibi konulardan söz etmek şeklinde
oluyor.
Ayrıca Kodak fotoğraf tutkunlarının birbirleriyle etkileşime girdikleri ve tavsiyeler
tüyolar ve teknikler paylaştıkalrı Tips & Projects Exchange adlı bir topluluk yaratmış. Kodak
fotoğraf sevenlere böyle bir topluluk sunarak bir yandan ekibindeki yazarların taklit etmesi
zor olan bir derinlik ve genişlik sağlarken, diğer yandan markasıyla etkileşimi güdülüyor.
Şirket ayrıca çevrimiçi sohbetleri ölçümlemek için Radian6 gibi çevrimiçi sohbet
dinleme araçlarını kullanarak bir dinleyici görevlendirmiş.
Şirket bloglarında ve sosyal medyada açığa çıkardığı marka elçilerinden ürünlerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmaları için faydalanıyor. Örneğin Kodak yeni bir fotoğraf
makinesinin adını, Twitter’daki takipçilerini fikirlerini paylaşmaya davet ederek kitle
kaynaklı bir çalışma belirlemiş. Ödül ürünün sunulacağı Las Vegas’taki fuara biletmiş. İki
kişi seçmek zorunda kalınmış. Çünkü bir kullanıcı Play diğeri Sport demiş ve şirket PlaySport
ismini benimsemiş.
Tüm içerik üretim sürecinde Kodak çalışanları çok aktif çünkü fotoğraf çekmeye deli
olan insanlar. Dolayısıyla sahip oldukları tutkuyu içerik oluşturma sürecinde paylaşmaları
zor olmuyor. Kodak Çalışanların hikayelerini anlatmalarına izin veriyor. Hikayeler kişisel
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hale gelerek daha etkili oluyor. Örneğin şirket çalışanlarından biri gittiği tatilden “ Disney
World’e gittiğinizde çocuklarınızın fotoğraflarını çekebileceğiniz en iyi yerlerle ilgili bir blog
iletisi yayınlayabiliyor.
Ayrıca Kodak’ın hayranları sosyal medya içinde tespit edilerek onlarla iletişime
geçiliyor ve onların farklı platformlardaki paylaşımları Kodak uygulamalarında da sunuluyor.
Profesyonel yazarlar ya da fotoğraflar kullanılmıyor çünkü insanların ben bunu başaramam
denmesi istenmiyor.”
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde internet uygulamalarının yeni trandi, içerik pazarlamasının temel
özelliklerine değinerek, bir örnek üzerinden inceleme fırsatı bulduk.
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Bölüm Sorları
1. Aşağıdakilerden hangisi dijital içerik pazarlaması için söylenemez?
a) Tüketicinin reklamları görmeme eğilimleri dijital ortamda, tüketicilerin
hoşlanacakları içeriklerle reklamların sunulması çözümünü doğurmuştur.
b) İçerik pazarlaması kavramını yeni duyuyor olmamıza rağmen aslında
karşılaştığımız şey hiçte yeni değildir.
c) İçerik pazarlaması anlatılan hikayeler olarak düşünülebilir.
d) Hedef kitlenin şirketleri dinlemesi için, şirketlerin hikayesi olması gerekir
e) İçerik pazarlaması geçmişte bilinmesine rağmen çok fazla şirketin uygulamadığı
bir yöntemdir.
2. Aşağıdakilerden hangisi internetten önce içerik pazarlamasının özellikleri arasında
yer almamaktadır?
a) Pahalıdır
b) İçerik çalışmalarına fazlaca bütçe ayrılır
c) Yapılanların etkisini ölçecek herhangi bir yöntem yoktur.
d) Sadece bildiğiniz müşteriye ulaşır
e) Müşteriye ulaşmak haftalar alır
3. Aşağıdakilerden hangisi dijital içerik pazarlama uygulamalarına örnek gösterilemez?
a) Videolar
b) Web siteleri
c) Bloglar
d) Bannerlar
e) Webinerler
4. Aşağıdakilerden hangisi dijital içerik üretiminde şirket için yayın yapanların üzerinde
durmak zorunda olduğu konular arasında yer almaz?
a) Şirketi tanımak
b) Müşteriyi tanımak
c) Müşterinin neye gereksinim duyduğunu bilmek
d) Müşterinin daha önceki içerik pazarlama uygulamalarına olan ilgisi hakkında bilgi
sahibi olmak
e) Müşterinin gereksinimlerinin nasıl karşılanacağını bilmek
5. Sosyal medyada dijital içerik oluşturmak markanın sosyal bağlılığını sağlamaktadır.
Bu düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisi içerik pazarlamasının sağladığı
sosyal bağlılık için söylenemez?
a) Markalar ürün öncelikli içerikler hazırlaması zorunludur.
b) Marka, fanlarıyla kuracağı iletişim için açık bir hat oluşturmaktadır. Bu da
markanın fanları için paylaşılabilir içerik gönderimini zorunlu kılmaktadır.
c) Marka kendi fanlarının sorularının ne kadarını cevaplamaktadır sorusu önem arz
etmektedir. Kriter olarak, tüm gelen soruların en az %65 inin yanıtlanması
gerektiği yönündedir
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d) Marka sayfasının özellikle müşteri hizmetleri sitesi açısından önemi artmaktadır.
Bu nedenle sorulara yanıt vermeyen markalar, fanlarının gözünde itici duruma
düşmektedir.
e) Marka takipçileri konuya dahil olup, marka ile bağlantı kurabilmelidir.
6. Aşağıdakilerden hangisi dijital içerik paylaşımının belirleyicileri arasında sayılamaz?
a) İyi içeriğin daimi bir hedefi vardır; bir niyetle yaratılır. Böylece eylem
tetikleyicilerini beraberinde getirir.
b) Markanın misyonunu, değerlerini ve felsefesini müşterinin anlayacağı basit
cümlelerle ifade etmek etkilidir.
c) Ürünü anlatmaya ara vermeden anlatmak başarının anahtarıdır
d) İyi içerik satış yapmaya çalışmaz.
e) İçeriğe ara sıra sürpriz bir unsur katmak hem viral paylaşıma yol açar hem de
şirketin kişiliğini geliştirir.
7. Aşağıdakilerden hangisi içerik paylaşımının ilkelerinden “güçlü yönlerinize
odaklanın” düşüncesini en iyi şekilde açıklamaktadır?
a) Güçlü yönlere odaklanarak içeriğin paylaşılmasını hedeflemek
b) Güçlü yönlere odaklanarak tüm sanal platformları kullanmak
c) Güçlü yönlere odaklanarak içeriği yeniden yeniden tasarlamak
d) Güçlü yönlere odaklanarak sadece bu yönlere uygun platformları kullanmak
e) Güçlü yönlere odaklanarak blog yazıları yazmak
8. Aşağıdakilerden hangisi içerik pazarlamasının amaçları arasında sayılamaz?
a) İlgiyi firmaya çekerek farkındalık yaratmak
b) Ürünleri ve hizmetleri cazip hale getirmek
c) Hedef kitleyle interaktif ilişki kurmak
d) Hedef kitleyi harekete geçirmek
e) Medyada şirketten söz edilmesini sağlamak
9. Aşağıdakilerden hangisi dijital içerik pazarlamasının sürecinin kapsamı içine girmez?
a) müşterilerin ihtiyaç duyduğu ve onlara uygun olan bilginin tespit edilmesi
b) dijital içeriklerin oluşturulması
c) Dijital kanallara dağıtılması
d) Diğer içeriklerle karşılaştırılması
e) İçeriklerin ölçümlenmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Content Marketing Institute (CMI)’ın Nisan 2012’de
yayınladığı araştırma sonuçlarına göre en çok kullanılan dijital içerik
uygulamalarıdır?
a) Blog – online makale
b) Basın bülteni – e-kitap
c) Video – sosyal içerik
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d) Sosyal - içerik blog
e) Video - blog
Yanıtlar: 1 – e, 2 – b, 3 – d, 4 – d, 5 – a, 6 – a, 7 – d, 8 – e, 9 – d, 10 – d
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9.

ONLİNE

REKLAMCILIKTA

HEDEF

KİTLE:

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, İÇERİĞE BAĞLI REKLAM
BELİRLEME, ÇEVRİMİÇİ DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
Online reklamcılıkta hedef kitle
Demografik Özellikler
İçeriğe Bağlı Reklam Belirleme
Çevrimiçi Davranışsal Yaklaşım
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,
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Online reklamcılıkta kullanılan hedef kitle belirleme yöntemleri nelerdir?
2. Demografik hedef kitle belirleme yöntemi tek başına online reklamcılık için yeterlimidir?
3. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık nedir?
4. Çevrimiçi davranışsal reklamcılıkta kullanılan çerezlerin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Online reklamcılıkta hedef
kitle

Online reklamcılıkta
değişen hedef kitle
belirleme yöntemleri
hakkında bilgi sahibi olsa

Demografik Özellikler

Online
reklamcılıkta
demografik
yöntemlerle
hedef
kitle
belirleme
hakkında bilgi sahibi olma

İçeriğe Bağlı Reklam
Belirleme

Online reklamcılıkta içeriğe
bağlı reklam belirleme
hakkında bilgi sahibi olma

Çevrimiçi Davranışsal
Yaklaşım

Online
reklamcılıkta
çevrimiçi
davranışsal
yaklaşımla
hedef
kitle
belirleme hakkında bilgi
sahibi olma
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Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Canlı derslerin interaktif
olarak takip edilmesi, ders
notlarının okunması ve
güncel örneklerle bağlantı
kurarak.
Canlı derslerin interaktif
olarak takip edilmesi, ders
notlarının okunması ve
güncel örneklerle bağlantı
kurarak.
Canlı derslerin interaktif
olarak takip edilmesi, ders
notlarının okunması ve
güncel örneklerle bağlantı
kurarak.
Canlı derslerin interaktif
olarak takip edilmesi, ders
notlarının okunması ve
güncel örneklerle bağlantı
kurarak.

Anahtar Kavramlar
Online reklamcılıkta hedef kitle
Demografik Özellikler
İçeriğe Bağlı Reklam Belirleme
Çevrimiçi Davranışsal Yaklaşım
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Giriş
Online reklamcılıkta hedef kitleler tam olarak belirlenmeden, tanımlanmadan yapılacak
olan reklamlar hiçbir zaman başarılı olamazlar. Hedef kitlenin kimden oluştuğu, bu hedef
kitlenin temel özelliklerinin neler olduğu ve farklı durumlarda hedef kitlenin nasıl
değişebileceği, tüm reklam uygulayıcılarının üzerinde dikkatle çalışmaları gereken bir
konuyu oluşturmaktadır. Bu haftaki dersimizde online reklamcılıkta hedef kitle kavramını
detaylı olarak ele alarak, geleneksel reklamcılıkla farklılaşan yönlerini belirlemeye
çalışacağız. .
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9.1. Online Reklamlarda Hedef Kitle

Sanal uzamın reklam açısından geleneksel kitle iletişim araçlarından ayrıldığı temel
noktalardan biri herhangi bir “prime time” zaman sınırlamasının bulunmaması ve kişiye bağlı
reklam uygulamalarına elverişli olmasıdır. Bu durum bir yandan medya planlaması
noktasında farklılaşmaya sebep olurken, diğer yandan hedef kitle belirleme yöntemlerinin
farklılıklar içermesine neden olmaktadır.
Online reklamcılık uygulamaları incelendiğinde, başarılı uygulamaların doğru hedef
kitleye ulaşmış olanlar olduğu görülecektir. Örneğin viral reklamcılıkta doğru hedef kitleye
ulaşmış olmak, reklamın dalgalanarak ulaştığı hedef kitleyi genişletmesini ve dolayısıyla
başarısını arttırmasını sağlayacaktır. Online reklamcılık ortamında doğru kitleye ulaşma
yolları en az doğru mesajı oluşturmak kadar önemlidir.
İnternet içinde farklı hedef kitle belirleme yöntemlerine değinilecek olmakla birlikte
özelde sosyal medya kullanıcılarının beş grupta toplandığını söylemek mümkündür. Bunların
hepsi farklı nedenlerle, farklı arayışlarla internettedir. İnsanların neden internette olduğunu
bilmek içerik oluşturmada fark yaratacaktır (Sullivan & Bennet, 2014: 248):


En büyük grup izleyicilerdir. Bu isimlerine uygun olarak davranırlar. Blogları
okumaktan, videoları izlemekten hoşlanırlar. Sarsıcı bir içerik bu grup için
önemlidir.



Eleştirmenler, izleyicilerin sadece seyretmekle yetindikleri içeriğe tepki gösterir
ve yorumlar gönderirler.



Toplayıcılar, bir şeyler üzerinde araştırma yapmayı ve trendleri takip etmeyi
severler.



Yaratıcılar, internet tanımlamalarında sıkça vurgulanan kullanıcılar tarafıondan
oluşturulmuş içerikleri oluşturanlardır. Hedef kitle bu gruptan oluşuyorsa, içerik
ekleme, video gönderme olanakları verilmesi onları mutlu edecektir.



Konuşmacılar ve katılanlar ise statülerini günceller ve konuşurlar. Bu grup özel
üyelik öncelikleri elde etmekten hoşlanmaktadır.

İnternetin reklamcılar için her geçen gün farklı hedef kitle belirleme yöntemleri
sunmaktadır. Günümüzde kullanılan hedef kitle belirleme yöntemleri aşağıda
başlıklandırılmıştır. Ancak gelecekte bu başlıklara yenilerinin ekleneceği öngörülebilir.
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9.1.1. Demografik Özellikler
Geleneksel kitle iletişim araçlarında da bulunan ve temel hedef kitle belirleme yöntemi
olarak ifade edebileceğimiz demografik özelliklere bağlı hedef kitle belirlemede, internet
kullanıcıları yaş, eğitim, cinsiyet gibi özelliklerine bağlı olarak sınıflandırılır. Genellikle
spesifik alışkanlıkların tam olarak tespit edilemediği ya da tespit edilmesine gerek
duyulamadığı ürün ya da hizmetlerde (örneğin, elektronik ev aletleri ya da seyahat
programları gibi) kullanılan ve diğer yöntemlere göre daha ucuz olan bir yöntemdir.
Demografik hedef belirleme diğer hedef belirleme yöntemleriyle kullanıldığında daha iyi
sonuç vermektedir (Plummer vd., 2007: 9). Örneğin demografik olarak sınıflanan tüketici,
ürünlerin satılması öncelikli olan bölgeler belirlendikten sonra coğrafi bir ayrıma tutulursa
yani iki yöntem bir arada kullanılırsa, reklamverenlerin başarı sağlamasına destekleyecektir.

9.1.2. İçeriğe Bağlı Reklam Belirleme
İçeriğe bağlı reklam belirleme, Google, Yahoo, Microsoft gibi bilgi hizmet
sağlayıcılarının desteklediği metin temelli bir formattır. Web sitesinin içeriğine bağlı olarak
reklam verme yöntemi olarak tanımlanabilir. Dört oyuncunun etkileşimi sonucunda oluşur:
Web sitesinin sahibi (ziyaretçilerin web sitesinde kalması ya da tekrar ziyaret etmesi için
farklı içerikler oluşturmaya çalışır), ürün ya da hizmet tanıtımını gerçekleştirmek için çalışan
reklamcılar, web sayfası yayıncıları, reklamcılar arasında aracı durumda olan reklam ajansları
ve reklamı etkin hale getiren son kullanıcı (Fan & Chang, 2010). Reklamcılar uygun olan
web sayfasını düşünmeksizin reklamı oluştururlar, yayıncı da yayınlanabilecek reklamları
düşünmeksizin içeriğini oluşturur. İki taraf uygun eşleşmeyi yakaladığında hem reklam veren
reklamının değerini ve başarısını arttırdığı için hem de yayıncı yeterli bir maddi karşılık aldığı
için mutlu etmektedir. İçeriğe bağlı reklama örnek olarak saç bakımı ile ilgi bir web sitesinin
sahibinin, şampuanlarla ilgili reklam alması ya da insanların bilgi almak için girdikleri gezi
odaklı web sayfasında gezmek istedikleri yerlerde yapabilecekleri alışverişleri reklamlarla
görmeleri gösterilebilir.
İçeriğe bağlı reklam uygulamaları, medya planlama sürecinde uygun ürüne uygun
mecra mantığıyla çok eskilere gitse bile, asıl önemi online ortamda artmıştır (Zhang, Katona,
2011). Diğer hedef belirleme yöntemlerine bakıldığında, kullanıcılar tarafından daha az
rahatsız edici görüldüğünü düşünmek zor değildir. Kendilerinin okuyarak destek oldukları
içerik etrafında şekillenmiş olan reklamlar bir yandan rahatsız etmezken, diğer yandan ilgi
çekmektedir. İçeriğe bağlı reklam her ne kadar rahatsız edici görülemese de, görülme
sıklığının çok fazla olduğu durumlarda kullanıcılarda gizlilik ihlali ve manipülasyon algısını
arttırmaktadır (Goldfarb A. & Tucker C., 2011: 400) İçeriğe bağlı reklam belirlemenin
tıklamaya güçlü bir etkisi olduğunu söylemek yerine, aralarında güçlü bir korelasyon
olduğunu söylemek daha doğrudur. Bu bağıntı negatif ya da pozitif olabilir. Aşağıda negatif
etkiye örnek gösterilmiştir. Örnekte genel olarak mobil telefonlara bir karşı duruştan
bahsederken, reklam içeriği mobil telefon satın alımı bağlantılıdır (Fan & Chang, 2010). Fan
& Chang (2010) içerikle örtüşmeyen reklamların, web sitesinde yer almasını engelleme
fikrinden hareketle bir program oluşturmuş ve sadece web sitesi içeriğindeki nesnel unsurları
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değil duygusal bağlamda ele alınabilecek kelimeleri de sınıflayarak reklamları bu iki faktöre
bağlı olarak değerlendirmişlerdir. Bu ve buna benzer çalışmalar online reklamcılığın
gelişmesine paralel olarak eksiklikleri kapatma gayretleridir.

Şekil: İçeriğe bağlı eşleşme (Fan, Chang, 2010: 322)

İçeriğe bağlı reklamların bir diğer avantajı ise reklamların yayınlandığı web sitesinin
itibarının reklamları da etkilemesidir. New York Times’ta yayınlanan bir reklamın algılanışı
ile bir bulvar gazetesine verilen reklamın algılanışı birbirinden farklı olacaktır. Gazete için
oluşmuş olan algı reklamı etkileyecektir. Bu durum reklamla web sitesinin içeriklerinin
benzeştiği durumlar için söz konusudur. İçeriklerin benzeşmediği durumlarda itibar etkisi çok
zayıftır (Plummer vd., 2007: 11). Web sitesinin itibarının etkisi göz önüne alındığında,
oluşturulan reklam içeriklerinin sadece satış amaçlı değil, ürün tanıtımı, marka bilinirliliğini
arttırma amacıyla oluşturulmuş reklamlar için de bir avantaj olduğu söylenilebilir. Özellikle
lüks tüketim malları, almadan önce yapılan araştırmalar göz önüne alındığında, lüks tüketim
malları web sitesi itibarlarından öncelikli olarak yararlanabilecek ürün grubudur.

9.1.3. Çevrimiçi Davranışsal Reklam
Online reklamcılıkla ilgili en fazla soru işareti olan uygulamalardan biri çevrimiçi
davranışsal reklamcılık (ÇDR)tır. Ponemon Instıtute, Pazar araştırma şirketi tarafından 2010
yılında 90 Amerikan şirketi üzerinden yürütülen ÇDR eksenli araştırma verilerine göre;
araştırma yapılan şirketlerin % 70’inden fazlası ÇDR’nin satış performansını arttırdığı
noktasında hemfikirdirler. Ayrıca hızla yükselen bir çizgide şirketler ÇDR’ye
başvurmaktadırlar (www.ponemon.org). Reklamverenlerin rağbet ettiği ve gün geçtikçe
etkinliğini arttıran ÇDR, kullanıcılar için mahremiyet noktasında sıkıntılar doğurabilmektedir
ve kullanıcıları rahatsız edebilmektedir.
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ÇDR genel bir ifadeyle; kullanıcıların ilgilendikleri alanlarla ilgili kullanıcıya
gönderilen reklamlardır. Kişilerin internet ortamındaki hareketleri/davranışları takip edilerek
onlar hakkında edinilen bilgilerin reklamverenler tarafından kullanılması ve kişiye özel
reklam uygulamasının gerçekleşme sürecidir. Örneğin otomobil web sayfalarında çok fazla
geziyorsanız ya bir araba meraklısısınızdır ya da potansiyel bir alıcıysanız bu öngörüye bağlı
olarak internet kullanımında otomobillerle ilgili reklamlarla karşılaşırsınız. Ya da bir alışveriş
sitesinde ayakkabılara baktıysanız artık ayakkabılarla ilgili reklamları tüm internet
gezintinizde sizin yanınızda olacaktır.
ÇDR’yi tam olarak anlayabilmek için birlikte kullanıldığı bazı tanımlamalar hakkında
fikir sahibi olmak gerekir. Genellikle süreci anlatan bu kavramlardan önemli görülenler
aşağıda açıklanmıştır ( Keser Berber, 2014):
Davranışsal Hedefleme (behavioural targeting): Çevrimiçi içeriğin, özellikle
reklamaların, kullanıcıların ilgi alanlarına veya profillerine uygun hale getirilmesidir
Çevrimiçi Davranışsal Profilleme (Online behavioural profiling): Veri madenciliği
uygulamaları ile kullanıcı profilleri oluşturmak amacı ile verinin bilgiye dönüştürülmesidir.
Birinci taraf davranışsal reklamcılık (First party behavioral advertising/first pary
cookies): Birinci taraf (reklamın gösterildiği mecra ya da reklamveren) davranışsal
reklamcılıkta internet sitesine üye olarak giriş yapanların ya da siteyi ziyaret edenlerin
faaliyetlerini inceleyecek, kullanıcılara ürün ya da hizmetleri ile ilgili reklam vermesidir.
Örneğin bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapan ya da ürün inceleyen birisinin, aldığı ya da
incelediği ürünle ilgili alternatif ürünlerin reklamının yapılmasıdır.
Üçüncü taraf davranışsal reklamcılık (Third party behavioral advertising/third party
cookies): Üçüncü kişiler (burada reklamı veren ya da reklamı gösteren mecra) tarafından
kullanıcı ile doğrudan ilişkiye geçilmeden reklam ağı tarafından kurgulanan ve yönetilen alt
yapı kullanılarak reklamın kullanıcıya gösterilmesi faaliyeti olup, bir reklam ağına bağlı olan
anlaşmalı sitelerde ziyarette bulunan kullanıcıların ziyaretleri süresince içinde bulunduğu
faaliyetlerin takip edilmesi ile anlaşmalı olan diğer siteleri ziyaret etmesi durumunda ilgi
duyduğu alanlarla ilgili reklam verilmesi faaliyetidir. (Örneğin Google satışa sunduğu üçüncü
parti çerezlerle, aynı ağ üzerinde bulunan tüm reklamverenler kullanıcı bilgisine
ulaşabilmektedirler. Birinci taraf sürecinde bir web sitesinde gezinti yapmanız gerekirken,
üçüncü tarafta böyle bir gereklilik yoktur).
İnternet Servis Sağlayıcı Tabanlı Davranışsal Reklamcılık (ISP behavioral advertising):
Kullanıcılar internette iken bilgisayar şebekesi üzerinde paket filitrelemesi yapılıp paketlerin
içerisinde dolaşan veriler detaylı olarak incelenir. Kullanıcıların internet servis sağlayıcısının
sağladığı bağlantı üzerinde dolaştığı veri paketleri incelenerek kullanıcının internet
üzerindeki faaliyetleri daha detaylı bir şekilde takip edilerek kullanıcıya özel reklamlar
verilebilmektedir.
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Çerezler (cookies): Kullanıcının internet tarayıcısında saklanan metin parçaları olup,
http talebinin bir parçası olarak aktarılmaktadır.
Sürekli çerezler (persistent cookies): Genellikle kullanıcı tercihleri veya şifre gibi
tanımlayıcı bilgi içerir. Bu dosyalar özel olarak silinmediği ya da tanımlanan süreleri
dolamadığı sürece tarayıcıda kalamaya devam eder.
Süper çerezler (süpercookies): İzleme çerezlerinin kullanılasını önleyen tekniklerin
gelişmesi ile izleme mekanizmalarını yeniden etkin hale getirmek için üretilen çerezlerdir.
Yukarıda belirtilen internet özellikleriyle, internet kullanıcılarının profilleri oluşturulur
ve u profil sonucunda belirlenen ilgi alanlarına göre reklamlar tüketiciye sunulur. Hernekadar
bilsayarlara yerleştirilen çerezlerin istenildiğinde silinebilmesi mümkün görülse de, özel
olarak konumlandığı yeri bilmeden silinemeyen ya da silinen çerezleri yeniden aktif hale
getirerek kullanılmasını sağlayan teknolojiler sayesinde, bahsedilen çerezleri tam olarak
bilgisayarlardan kaldırmak mümkün değildir.
İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu kendileri hakkında internet kullanımı yoluyla
bilgi edinilmesinden rahatsız olsa da, kullanılan teknoloji gelecekte örneğin farklı kişilere
farklı ürün ya da ücret uygulaması gibi pazarlama olanaklarının da önünü açabilecek
niteliktedir (Plummer vd., 2007: 13). Ayrıca şirketler davranışa bağlı reklamlarla satışlarda
olduğu gibi marka bilinirliliğinde de artışı yakalayabilecekleridir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde online reklamcılıkta hedef kitle belirleme yöntemlerinden demografik
özelliklere göre hedef kitle belirleme, içeriğe bağlı reklam oluşturma, çevrimiçi davranışsal
yaklaşım yöntemlerini ve kavramlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi insanların internette olma sebepleri arasında gösterilemez?
a) Blogları okumaktan, videoları izlemekten hoşlanan izleyiciler
b) İçeriğe tepki gösteren yorumlar sunan eleştirmenler
c) bir şeyler üzerinde araştırma yapmayı ve trendleri takip etmeyi seven toplayıcılar
d) İnterneti çok sık kullanmayanlar
e) İçerikleri oluşturanlar
2. …………… izleyicilerin sadece seyretmekle yetindikleri içeriğe tepki gösterir ve
yorumlar gönderirler.
Yukarıdaki boşluğa en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eleştirmenler
b) Toplayıcılar
c) Yaratıcılar
d) Konuşmacılar
e) İzleyiciler
3. Aşağıdakilerden hangisi internet kullanıcıları arasında en büyük grubu oluşturur?
a) Eleştirmenler
b) Toplayıcılar
c) İzleyiciler
d) Yaratıcılar
e) Konuşmacılar.
4. Aşağıdakilerden hangisi internet kullanıcıları arasında yer alan toplayıcıları
tanımlamaktadır?
a) bir şeyler üzerinde araştırma yapmayı ve trendleri takip etmeyi severler
b) kullanıcılar tarafından oluşturulmuş içerikleri oluşturanlardır
c) Bu grup özel üyelik öncelikleri elde etmekten hoşlanmaktadır.
d) Blogları okumaktan, videoları izlemekten hoşlanırlar
e) Aktif iletişim davranışı sergilerler
5. Aşağıdakilerden hangisi demografik özellikler arasında yer almaz?
a) Eğitim
b) Yaş
c) Cinsiyet
d) Medeni hal
e) Coğrafi konum
6. Aşağıdakilerden hangisi demografik hedef kitle belirleme yönteminin kullanıldığı
ürün grupları arasında yer alır?
a) Cep telefonu
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b)
c)
d)
e)

Lüks otomobil
Elektronik ev aletleri
Kozmetik ürünleri
Emlak

7. Aşağıdakilerden hangisi içeriğe bağlı reklam verme yönteminin aktörlerinden biri
değildir?
a) Web sitesinin sahibi
b) Reklamcılar
c) Reklam ajansları
d) Devlet denetleme kurulu
e) Son kullanıcı
8. Aşağıdakilerden hangisi içeriğe bağlı reklam verme yöntemi için söylenemez?
a) Bağlantı negatif ya da pozitif olabilir
b) İçeriğe bağlı reklam belirlemenin tıklamaya güçlü bir etkisi olduğunu söylemek
yerine, aralarında güçlü bir korelasyon olduğunu söylemek daha doğrudur.
c) İçeriğe bağlı reklam verme şu şekilde örneklendirilebilir: New York Times’ta
yayınlanan bir reklamın algılanışı ile bir bulvar gazetesine verilen reklamın
algılanışı birbirinden farklı olacaktır
d) Kabul edilebilir ve etkili biçimde mesajları hazırlamak gerekir
e) Web sitesinin itibarının etkisi göz önüne alınmalıdır
9. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi davranışsal reklamcılığın en büyük dezavantajı
olarak gösterilebilir?
a) Satış performansını arttırmaktadır
b) Hedef kitlenin bu reklamlara olumlu bakması.
c) Manipülasyona yol açmamaktadır.
d) Maliyet noktasında en ucuz yöntemdir.
e) En eski kullanılan online hedef kitle belirleme yöntemidir
10. Çevrimiçi içeriğin, özellikle reklamların, kullanıcıların ilgi alanlarına veya
profillerine uygun hale getirilmesidir
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımlamaya karşılık gelmektedir?
a) Davranışsal Hedefleme
b) Çevrimiçi davranışsal profilleme
c) Birinci taraf davranışsal reklamcılık
d) Üçüncü taraf davranışsal reklamcılık
e) Davranışsal reklamcılık
Yanıtlar: 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – a, 5 – e, 6 – c, 7 – d, 8 – d, 9 – a, 10 – a
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10.

ONLİNE

HEDEF

REKLAMLARDA

BELİRLEME,

GÜN

HEDEF

KİTLE:

BÖLÜMLENDİRME,

COĞRAFİ
İLGİYE

BAĞLI YAKLAŞIM, ALIM TEMELLİ KATEGORİLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Coğrafi hedef belirleme
Gün bölümlendirme
İlgiye Bağlı Yaklaşım
Alım temelli kategorilendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Coğrafi hedef kitle belirleme yöntemi nedir?
2. İlgiye bağlı yaklaşım nasıl kullanılmaktadır?
3. İnternet kullanıcıları için prime time uygulaması nasıl şekillenmektedir?
4. Hangi firmalar ne tür hedef belirleme yöntemi kullanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Coğrafi hedef belirleme

Gün bölümlendirme

İlgiye Bağlı Yaklaşım

Alım temelli
kategorilendirme

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Coğrafi hedef belirleme Canlı dersin takip edilmesi,
hakkında bilgi sahibi olmak ders notlarının okunması ve
güncel
örneklerle
bağdaştırılarak.
Online reklamcılıkta gün
Canlı dersin takip edilmesi,
bölümlendirme hakkında
ders notlarının okunması ve
bilgi sahibi olmak
güncel örneklerle
bağdaştırılarak.
Online reklamcılıkta ilgiye
Canlı dersin takip edilmesi,
bağlı yaklaşım hakkında
ders notlarının okunması ve
bilgi sahibi olmak
güncel örneklerle
bağdaştırılarak.
Online reklamcılıkta alım
Canlı dersin takip edilmesi,
temelli kategorilendirme
ders notlarının okunması ve
hakkında bilgi sahibi olmak güncel örneklerle
bağdaştırılarak.
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Anahtar Kavramlar
Coğrafi hedef belirleme
Alım temelli hedef belirleme
Gün bölümlendirme
İlgiye bağlı yaklaşım
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Giriş
Online reklamcılık uygulamalarındaki en önemli başlıklardan biri hedef kitle
belirlemedir. Hedef kitle belirleme yöntemleri ise geleneksel reklamcılıktan oldukça
farklılaşmaktadır. Amaçların dikkatli bir şekilde belirlenmesi hangi hedef kitle belirleme
yönteminin kullanılacağı konusunda kılavuzluk edecektir. Online hedef kitle belirleme
yöntemleri özellikle reklam uygulayıcılarına kolaylıklar sağlamaktadır. En büyük dezavantajı
ise internetin yeni bir mecra olmasına bağlı olarak kullanılan yöntemlerin de yeni olması ve
başarılarına bağlı verilerin geleneksel kitle iletişim araçlarındakiler kadar köklü olmamasıdır.
Bu noktada reklam uygulayıcıları hedef kitle belirleme yöntemlerini kullandıkça elde edilen
sonuçlar, yöntemlerin gelişmesine de olanak sağlayacaktır.
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10.1. Online Reklamcılıkta Hedef Kitle Belirleme

10.1.1. Coğrafi Hedef Belirleme
Hernekadar günümüzde globalleşmeden söz edilse de, şirketler için global düşünmek kadar yerel
davranmanın önemi tartışılmamaktadır. Online reklamcılık coğrafi hedef belirleme yöntemiyle
yerel düşünmeye destek olmaktadır. Coğrafi belirleme uygulanarak gerçekleştirilmiş reklamlar
diğerlerine göre daha fazla tıklama almaktadır. Coğrafi belirleme bir bölgedeki ürün fazlasını
eritmek için o bölgeye özel indirim ya da bir kargo firmasının bazı bölgelerde hareketliliği
arttırmak için o bölgeye özel promosyon çalışmalarında olduğu gibi farklı amaçlarla
kullanılabilir. Yine örneğin bir havayolu şirketinin sadece uçuş güzergahlarında reklam vermesi
en uygun strateji olarak görülmektedir. Bu sebeple o bölgeye ya da şehre özel yine o bölge ya da
şehir sakinlerinin ilgisini çeken reklamların daha fazla tıklanmasından daha doğal bir şey yoktur
(Plummer vd., 2007: 18).
Amerika’da bir şirket müşterilerini online ortamda bilgilendirerek, bahsedilen ürünlerin
mağazadan satın alınması durumunda indirim kazanacaklarını ve ayrıca kargo ücreti de
ödemeyeceklerini duyurmuştur. Böylece o mağazaya yakın şehir sakinlerine elinde fazla stoktaki
ürünleri pazarlamış yani o mağazaya bir kazanç sağlamış hem de müşterileri mağazaya
yönelterek, bahsedilen ürün dışında ürünlerin satın alım imkanını arttırmış hatta müşteri ilişkisini
güçlendirmiştir (Plummer vd., 2007: 18).

10.1.2. Gün Bölümlendirme
Radyoyla başlayan gün bölümlendirme, televizyonla birlikte devam etmiştir. Günün hangi
saatlerinde kimlerin daha çok radyo ve TV dinlediği ya da izlediğini düşünerek oluşturulan gün
bölümlendirme yöntemi, uygun izler kitleyle uygun ürünü eşleştirmeye çalışmaktadır. Örneğin
işe gidiş geliş saatleri radyo için prime time yani en çok dinlenilen saatler olarak kabul edilir.
Özellikle işe gidiş geliş süresinin uzun sürdüğü büyük şehirlerde hala radyo yolculukta en çok
tercih edilen kitle iletişim aracıdır. Televizyon içinse prime time akşam 8 – 11 arasındadır.
Günümüzde 24 saat yayın yapan televizyonlar için günün her saati önemli olmakla birlikte en
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fazla izleyici yine de prime time da yakalanır. Bireylerin kullandığı medyalar tek değildir. Gün
içinde farklı medyaları kendi amaçları doğrultusunda kullanırlar. İnternet de gün içinde kullanılan
medyalardan biri olarak bulunmaktadır (Plummer vd., 2007: 20). Radyonun ve televizyonun uzun
yıllardır sürdürülen çalışmalar sonucunda hangi saatlerde hangi hedef kitle tarafından kullanıldığı
rahatlıkla söylenebilmekle birlikte, internet için bu konu daha çok yenidir. Kullanıcılarının zaman
ve mekan sınırlaması olmadan internete girdiği düşünüldüğünde, kullanıcıların zamanlara göre
tespit edilmesinin ne kadar güç olduğunu görmek de mümkündür.
Çalışanların internet ve televizyon kullanımları üzerine 2003 yılında yürütülen bir araştırmada
(Plummer vd., 2007: 21, Pascula, 2004: 20), çalışanların güne haberler ve olayları yakalamak için
internetle başladıkları, gün içinde azalarak internet kullanımının devam ettiği ve yemek ve
sonrasında tekrar artışa geçmekle birlikte günün sonunda tekrar azaldığını ortaya koymuştur.
Çalışma ritmi online hareketlere şekil vermektedir. Çalışanlar için iş sürecinde, özellikle ofis
çalışanları için, en çok kullanılan medya internettir. Televizyon için prime time kabul edilen
zaman diliminde, televizyonun gözle görülür bir üstünlüğü varken, internet, radyo ve gazeteden
daha çok kullanılmakta ve ikinci sırada yer almaktadır. Özetlemek gerekirse insanlar evdeyken,
gazete ve televizyonu, yolda giderken radyonu, dışarıda yürürken billboardları görür. Bunlar
dışında kalan zamanda ise reklamcıların imdadına internet yetişmektedir. Özellikle ofis
çalışanları düşünüldüğünde gün boyu internet kullanıldığı ve online reklamlara maruz kalındığını
ifade etmek yanlış olmayacaktır. Burada belirleyici faktör gün içinde ulaşılabilirliktir. İnternet
kullanımının yaygınlaşması ve hayatımızda daha fazla yer etmesiyle birlikte kullanım
alışkanlıkları noktasında değişimin yaşanacağını öngörmek mümkündür. Gençler internetle,
televizyon ve radyoyla olduğundan daha fazla zaman geçirmektedir. Gelecekte gençler çalışan
kesimi oluşturduklarında, prime time da televizyonun yerini internete bırakması mümkündür.
İnternet üzerine yapılan çalışmalar, internet kullanımının sadece gün içinde değişiklik
göstermediğini, haftanın günleri dikkate alındığında pazartesi gününün diğer günlere nazaran
daha fazla internet kullanılan bir gün olduğunu bulgulamışlardır. Gün bölümlendirmenin nasıl bir
Pazar stratejisiyle kullanılabileceğine örnek olarak Budweiser alkollü içeceklerinin, “CBS
Marketwatch” finansal konuların ele alındığı web sitesindeki tüm reklam alanlarını çalışma
saatlerinin sonunda satın alması gösterilebilir. Çalışma saatlerinin sona erdiği sıralarda CBS’yi
inceleyen ziyaretçiler gün sonunda bara gitme potansiyeli en yüksek olan kitledir. Bunun dışında
indirim kuponu ile ürün tanıtımı yapan şirketlerde gün bölümlendirmeyi sıkça kullanmaktadırlar
(Beyers, 2011: 71). Yunanistan’da yapılan bir çalışma ise, o ülkeye ait internet kullanımıyla ilgili
araştırma verilerine dayanarak günü gece (00:00 – 6:00), sabah (6:00 – 10:00), tüm gün (10:00 –
17:00) ve öğleden sonra – akşam (17:00 – 24:00) olarak bölümlenebileceğini öngörmüştür. En
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yüksek internet kullanımı öğleden sonra – akşam saatlerindedir. En düşük kullanım ise sabah
saatlerindedir. Ayrıca günler arasında olduğu kadar mevsimler arasında bile farklılıklar
bulunmaktadır. Gençler özellikle cumartesi erken saatlerden başlayarak tüm hafta sonu interneti
diğer günlere nazaran daha fazla kullanmaktadırlar (Veglis, 2014). Toplum yapısına, çalışma
koşullarına, yaşa vb birçok faktöre bağlı olsa da internet günümüzde diğer kitle iletişim
araçlarının az kullanıldığı ya da kullanılmadığı zamanların kurtarıcısı durumundadır. Bu sebeple
kampanya sürecinde diğer kitle iletişim araçlarına entegre edilerek kullanılmak zorundadır. Diğer
kitle iletişim araçlarında internet kullanımının internete nazaran daha köklü olması, alışkanlığı
beraberinde getirmekte ve internete çoğu zaman uzak kalınmaktadır. Ancak internet kullanan
kitlenin ve kullanım saatlerinin gittikçe arttığı göz önünde bulundurulmalıdır.

10.1.3. İlgiye Bağlı Yaklaşım
İnternet kullanıcıları ilgilendikleri alanlarda pekçok web sitesi bulabilmelerine karşın bazı web
sitelerini diğerlerinden daha fazla beğenmekte ve takip etmektedir. Web sitelerine duyulan ilgi
reklamcılar tarafından kullanılarak daha etkin ve verimli çalışmalar ortaya koyulabilmektedir.
Yapılan çalışmalar (Plummer vd., 2007: 24, adage, 2002):


Kullanıcılar herhangi bir web sitesinde yorum yapmaya yatkınsa ya da yorum
yapıyorlarsa



Web sitesi içeriğinden hoşnutlarsa



Web sitesini yer imlerine ekliyor ya da sosyal paylaşım sitelerinde beğeniyorlarsa

Web sitelerine karşı bir bağ oluşturduklarını ortaya koymaktadır.
Web sitesini beğenenler, sitede daha fazla vakit geçirmekte, web sitesine içeriksel açıdan,
güncellenme ya da bilgilendirme gibi konularda daha olumlu yaklaşmakta, beğendikleri web
sitesindeki reklamları daha az rahatsız edici bulmanın yanında sitenin kalitesine koşut olarak
reklamlar da daha kaliteli bulmaktadır. Aralarında WashingtonPost.com ve USAToday.com web
sitelerininde bulunduğu 30 web sitesi üzerinde sürdürülmüş olan araştırmaya göre, web sitesine
yüksek ilgi duyanların %82’si reklamları kaliteli olarak nitelendirirken, düşük ilgisi olanların
%36’sı reklamları kaliteli bulmuştur. Ayrıca web sitelerine ilgili ve bağlı olan grubun ortalama
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%60’ı reklamları okur ya da incelerken, düşük ilgili olanların %30’u reklamları okuduklarını
ifade etmiştir (Plummer vd., 2007: 24, adage, 2002). Araştırma göstermektedir ki, gösterim
sıklığı, tüketici davranışlarına ya da ilgisine göre reklam sunmanın yanında, hangi web sitesinde
reklamların gösterildiği de önemlidir. İnsanların her gün açtıkları, okudukları, inceledikleri belli
başlı internet sayfaları vardır. Kimi zaman eğlenmek kimi zaman bilgilenmek için bu sayfaları
kullanırlar, önemli olan o sayfaları her gün incelemeye değer bulmalarıdır. Bu sebeple değer
verdiğiniz bir şeyin yanında duran şeye de ister istemez değer verirsiniz. Web sayfalarının ya da
blogların ne kadar ziyaret edildiğini incelemek boşuna değildir.

10.1.4. Alım Temelli Kategorilendirme
Alım temelli kategorilendirme diğer yaklaşımlara göre online mecralarda daha yeni kullanılmaya
başlanmıştır. Bu yaklaşım, daha önce gerçekleşen ürün ya da hizmet kategorisindeki satın alımları
baz alarak, bu satın alımlar çerçevesinde reklamı yapılacak ürün ya da hizmetin hedef kitlesini ve
davranışlarını tespit etmeye yöneliktir. Bu yaklaşımla genel bir kullanıcıya ulaşılabileceği gibi
var olan kullanıcıların marka bağlılığın arttırılmasına yönelik çalışmalar da yapılabilmektedir.
Örneğin bir ürünü satın almış tüketicilerin internet trafiği incelenmekte, en fazla ilgilendikleri
siteler tespit edilerek bu sitelere reklam verilmektedir (Plummer vd., 2007: 28). Microsoft
advertising, Facebook gibi kuruluşlar bu konuda reklamverenlere destek olmaktadır
(advertising.microsoft.com, 2015, www.jonloomer.com, 2014). İnternet sosyal bir ağ olduğu
kadar şirketlerinde kendi içlerinde anlaşmalı olduğu bir ağ oluşturmaktadır. Bu ağ sayesinde
tüketicilere ait bu tarz bilgilere ulaşılması ve bunların gelecek aktiviteleri için kullanılması
mümkün olmaktadır.
Tüm hedef belirleme yöntemlerinin kökeninde hedef kitleyi tanıma yatmaktadır. Yukarıda
bahsedilen ve çok detaylı sonuçlar alınabileceği görülen hedef belirleme yöntemlerinin işlerlik
kazanabilmesi için şirketlerin reklam kampanyalarını hangi amaçla internet üzerinden
yürüttüklerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tüm hedef kitle belirleme yöntemleri, reklam
verilmek istenen uygulama tarafından bir imkan olarak reklamverenlere kullanımına
sunulmaktadır. Önemli olan bir iletişimci gözüyle hangi amaç için hangi yöntemin doğru
olduğunu tespit etmekte yatmaktadır. Web sayfalarına duyulan ilginin ya da “kaliteli” olarak
algılanan bir web sayfasının, web sayfası içindeki reklamları etkilediği ön görüsüne sahip bir
reklamcı, marka tanınırlığını arttırmak için bu yöntemi kullanabileceğini de bilmektetir. Gün
içinde, özellikle ofis çalışanlarının öğle yemeğine çıkmadan önce internet üzerinden hangi
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yemeği yiyeceklerine karar vermek için araştırma yapabileceklerini ön görmek, yeni bir ürünün
denenmesini arzu eden firma için kaçırılmaz bir fırsattır. Hızlı kullanım için yerleştirilmiş indirim
kuponları yeni ürünün denenme şansını arttıracaktır. Bazı mağazalarına müşteri çekmek isteyen
bir şirket coğrafi belirlemeyi kullanarak verdiği reklamlarla bunu sağlamak için çabalamaktadır.
Örneklerle ifade edildiği gibi seçenekleri doğru kullanmak amacı ve bu amaca yönelik hedef
kitleyi doğru tespit etmekle sağlanabilir. Bu sebeple teknik olanaklara bu çerçeveden sıyrılarak
iletişimci gözüyle odaklanmak reklam kampanyasının başarısı açısından gereklidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde halkla ilişkiler kampanyasının dört adımının neler olduğunu öğrendikten sonra,
halkla ilişkiler kampanyasının temeleni oluşturan araştırma aşamasında yapılması gerekenlerin
neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
3. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi hedef belirleme yöntemi kullanmaya uygun bir kuruluş
değildir?
a) Hava yolu şirketleri
b) Kargo şirketleri
c) Belirli bölgelerde mağazası bulunan şirketler
d) İstanbul’da yer alan organizasyon şirketleri
e) Global yiyecek firması
4. Aşağıdaki coğrafi hedef belirleme yöntemiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) coğrafi hedef belirleme yöntemiyle yerel düşünmeye destek olmaktadır.
b) Coğrafi belirleme uygulanarak gerçekleştirilmiş reklamlar diğerlerine göre daha
fazla tıklama almaktadır
c) Mutlaka farklı iki hedef belirleme yöntemi belirlenerek onlarla birlikte kullanılmalıdır
d) Coğrafi belirleme bir bölgedeki ürün fazlasını eritmek için o bölgeye özel indirim
kampanyalarında kullanılabilir
e) bazı bölgelerde hareketliliği arttırmak için o bölgeye özel promosyon çalışmalarında
kullanılabilir
5. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar üzerine yapılan çalışmalardan hareketle, çalışanların
en fazla internet kullandıkları saatlerden olduğu belirlenmiştir?
a) Güne başlarken
b) Öğle saatlerinde
c) Yatmadan önce
d) 2 – 4 arası
e) 3 – 5 arası
6. Medya kullanımları göz önüne alındığında internet kaçıncı sırada yer almaktadır?
a) 1. sırada
b) 2. sırada
c) 3. sırada
d) 4. sırada
e) 5. sırada
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7. Yeni bir ürün çıkartan fast food firması, ofis çalışanlarının bu ürünü denemesi için
kampanya hazırlığındadır. Kampanya sürecinde internet hangi saatlerde kullanılmalıdır?
a) Akşam 9’dan sonra
b) Sabah 8’den sonra
c) Öğlen 3’ten sonra
d) Öğleden önce 11’den sonra
e) Akşamüstü 5’ten sonra
8. Aşağıdaki hedef kitle belirlemeyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çalışanlar işe gidiş dönüş saatlerinde radyo dinlerler
b) Akşam yemeği sonrasında en fazla TV izlenmektedir
c) Çalışanlar işe başlamadan internet üzerinden haberleri incelemektedir.
d) Öğle saatlerinde sıklıkla gazete okunmaktadır
e) Dışarıda yürürken en fazla billbordlara maruz kalınmaktadır
9. Yunanistan’da yapılan bir araştırma verilerine dayanarak yapılan gün bölümlendirmesi
dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu bölümlendirmeler arasında yer almaz?
a) gece (00:00 – 6:00)
b) gece (21:00 – 00:00)
c) sabah (6:00 – 10:00)
d) tüm gün (10:00 – 17:00)
e) öğleden sonra – akşam (17:00 – 24:00)
10. Yunanistan’da internet kullanımıyla ilgili yapılan bir araştırmanın verilerine dayanarak,
en yüksek internet kullanım saatleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 00:00 – 06:00
b) 21:00 – 00:00
c) 10:00 – 17:00
d) 17:00 – 24:00
e) 06:00 – 12:00
11. İnternet kullanıcılarının bir web sitesiyle bağlılık oluşturduğu aşağıdakilerden hangisine
bakılarak tespit edilemez?
a) Kullanıcılar herhangi bir web sitesinde yorum yapmaya yatkınsa
b) Web sitesi içeriğinden hoşnutlarsa
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c) Web sitesini yer imlerine ekliyorlarsa
d) Web sitesini sosyal paylaşım sitelerinde beğeniyorlarsa
e) Web sitesini daha önce kullanmışlarsa
12. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesini beğenenlerin düşünceleri arasında gösterilemez?
a) Web sitesinde daha fazla vakit geçirmeye eğilimlidirler
b) Web sitesine içeriksel açıdan daha olumlu yaklaşmaktadırlar
c) Beğendikleri web siteleri gereğinden fazla reklam yayınlarsa web sitesinden
uzaklaşmaktadırlar
d) Beğendikleri web sitesindeki reklamları daha kaliteli bulmaktadırlar
e) Beğendikleri web sitesindeki reklamları daha az rahatsız edici bulmaktadırlar
Yanıtlar: 1 – e, 2 – c, 3 – a, 4 – b, 5 – d, 6 – d, 7 – b, 8 – d, 9 –e, 10 – c
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11.

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ VE REKLAMCILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Sosyal Paylaşım Siteleri ve Reklam
Sosyal Paylaşım Sitelerinde Viral Reklam Uygulamaları
Facebook ve Twitter’da Reklam Uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal medya platformları nasıl sınıflandırılabilir?
2. En fazla kullanılan sosyal paylaşım siteleri nelerdir?
3. Facebook hangi reklam olanaklarını içinde barındırmaktadır?
4. Twitter hangi reklam olanaklarını içinde barındırmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi.

Sosyal Paylaşım Siteleri ve
Reklam

Sosyal paylaşım siteleri ve
reklam uygulamaları
arasındaki bağlantıyı
kurabilme
Viral reklam uygulamaları Konunun ayrıntılı olarak
Sosyal Paylaşım
ve
güncel
hakkında
bilgi
sahibi çalışılması
Sitelerinde Viral Reklam
örneklerin
incelenmesi.
olabilme

Uygulamaları

Facebook ve Twitter’da
Reklam Uygulamaları

Facebook ve Twitter reklam Konunun ayrıntılı olarak
ve
güncel
uygulamaları hakkında bilgi çalışılması
örneklerin
incelenmesi.
sahibi olabilme
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Anahtar Kavramlar
Sosyal Medya

170

Giriş
Sosyal medya denildiğinde diğer iletişim kanallarından farklı olarak ilk akla gelen bilginin
üretim şekli ve dağılımıdır. Kullanıcılar tarafından üretilen enformasyon yine kullanıcılar
tarafından dağıtılmakta ve böylece kullanıcıdan kullanıcıya bir bilgi paylaşımı
gerçekleşmektedir. Sosyal medyanın iletişim uzmanları için diğer bir önemli noktası ise
tetikleyicilere kullanıcıların eş zamanlı olarak benzer tepkileri göstermesidir (Petrescu &
Kongaonkar, 2011: 213). Sosyal medyada uygulanılan tüm reklam kampanyaları temelde bu
iki özelliğe dayanarak başarıya ulaşmak istemektedir. Ancak sosyal medya ve reklam
arasındaki ilişki bu şekilde özetlenmeye çalışılsa da, sosyal medya platformlarının
özelliklerine bağlı olarak reklam uygulamaları şekil ve içerik değiştirdiği de
unutulmamalıdır.
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11.1. Sosyal Paylaşım Siteleri ve Reklam
İnternet farklı reklam uygulama alanlarını içinde barındırmasına rağmen, sosyal paylaşım
sitelerinde yayınlanan reklamların online reklamcılık denildiğinde ilk akla gelen reklamcılık
uygulamaları olduğu ifade edilebilir. Facebook kullanıcı sayısının 35 milyona ve Twitter
kullanıcı sayısının 10 milyona yaklaştığı (http://www.campaigntr.com, 2014,
www.sabah.com.te, 2012) göz önüne alındığında online reklam ve sosyal paylaşım sitelerini
bağdaştırmak doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. İnternet alışkanlıkları düşünüldüğünde
Türkiye video izleme konusunda Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almakta, video
izleme platformu olaraksa özellikle Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanmaktadır
(blog.ttnet.com.tr, 2011).
Sosyal paylaşım sitelerine ait birçok kategorizasyon yapmak mümkündür. Örneğin sosyal
paylaşım sitelerini paylaşım türüne bağlı olarak; 1) kişi merkezli (egocentric örn. facebook)
daha çok sosyalleşmeyi amaç edinen ağlar, 2) nesne merkezli (object centric – örn. Youtube)
paylaşım siteleri ise paylaşımların kimin tarafından yapıldığına bakılmaksızın sadece paylaşılan
nesne üzerinden değer kazanan ağlar olarak ayrılabilir (Petrescu & Kongaonkar, 2011: 213).
Fakat günümüzde Instagram gibi Facebook ve Youtube a göre daha yeni olarak
nitelendirilebilecek ve hem sosyalleşmeyi hem de nesne üzerinden paylaşımı destekleyen
sosyal paylaşım siteleri de bulunmaktadır. Bu sitelerde kullanım amacının belirleyici rol
oynadığı ifade edilebilir.
Yapılan çalışmalar genel kitle iletişim araçlarından internete gelindiğinde tüketicilerin
ticari olmayan ya da ticari görülmeyen, etkilemeye uğraşmayan, kişisel bilgi olarak algılanan
ve kullanıcıdan kullanıcıya yönlenmiş olan iletişim uygulamalarının reklam adı altında
yayınlanan uygulamalara kıyasla daha fazla tercih edildiğini göstermektedir. Bahsedilen
özelliklerin uygulanabileceği en etkili internet platformu, sosyal paylaşım siteleri olarak
görülmektedir. Sosyal paylaşım siteleri hem kullanım olanakları hem de kullanıcı sayılarıyla
internet reklam uygulamalarının vazgeçilmez platformu konumundadır. Örneğin Mart 2010’da
Youtube rekor bir sayıyla dakikada 24 video yüklendiğini duyurmuştur. Facebook ise 2011
yılının başlarında 500 milyon aktif kullanıcısı olduğu ve bu kullanıcıların yarısının her gün
sayfalarına giriş yaptığını açıklamıştır (Petrescu & Korgaonkar, 2011: 209). Kullanıcılar
eğlenmek, arkadaşlarından bilgi almak, sosyal gelişmeleri takip etmek gibi pekçok amaçla
sosyal paylaşım sitelerini kullanmaktadır. Reklam olduğunu bildikleri çalışmalar kullanıcıları
rahatsız edebilmekte, onları uzaklaştırabilmekte ancak arkadaşlarından gelen ve ticari olarak
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dikkat çekmeyen videolara yöneltilen ilgi daha fazla olmaktadır. Bu sebeple sosyal paylaşım
sitelerinde en fazla kullanılan reklam uygulamalarından biri viral reklamlardır. Sosyal paylaşım
siteleri viral reklamların oluşturulma ve dağıtım sürecinde etkilidir.
Viral reklam uygulamalarından bahsetmeden önce viral reklamları da içine alan kulaktan
kulağa pazarlamadan kısaca bahsetmekte yarar bulunmaktadır. Kulaktan kulağa gerçekleşen
iletişim, internetin ortaya çıkmasından çok önce eş, dost, akraba arasında herhangi bir ürün ya
da hizmet hakkında konuşulması ve fikir üretilmesiyle başlamıştır. İnternetin en büyük farkı
yukarıda tanımladığımız yakın çevreyi genişletmesidir. Ülke sınırları dışından, hiç
tanımadığınız kişilerle sadece o ürün ya da hizmetin kullanıcısı olma ortak paydasından
yararlanarak, daha geniş kitleler tarafından sürdürülen bilgi alışverişi haline dönüşmüştür.
İnternet üzerinden sürdürülen kulaktan kulağa iletişimde en önemli nokta, her çalışmada
olduğu gibi kullanılan internet platformunun özelliklerine hakim olmaktır. İletişimin eş zamanlı
sürdürülüp sürdürülmemesi ya da interaktiflik düzeyi her platformun aynı değildir. Aşağıdaki
şekilde kulaktan kulağa iletişim sürecinin gerçekleştiği bazı platformların, kulaktan kulağa
pazarlamayı etkileyen özellikler bağlamında sınıflanması yapılmıştır ( Litvin, Goldsmith ve Pan
(2008) akt. Dahan (2012): 93):

Eş zamanlı olmayan
Çoktan
çoğa

İletişim
Kapsamı
Birden çoğa
Birebir

Eş zamanlı

Bloglar ve
Sanal
Topluluklar

Haber Grupları
(Google Grup gibi)

Web siteleri, ürün
görüşleri &
Şikayet siteleri

Sohbet Odaları

E-postalar

Anlık
mesajlaşma
İnteraktiflik düzeyi
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Şekil Elektronik Kulaktan Kulağa İletişim Kanallarının Tipolojisi
Geleneksel kulaktan kulağa iletişim daha çok sözlü olarak kişiler arasındaki bilgi
paylaşımını kapsarken, internet üzerinden yürütülen kulaktan kulağa iletişimde düşünceler
yazıya dökülmekte ve yazı üzerinde paylaşım yapılmaktadır. Yazıya dökülen düşünceler,
kişiler tarafından istenildiği zaman araştırmaya ya da istenildiği zaman paylaşılmaya müsaittir,
kalıcıdır. Aynı zamanda yazı daha resmi bir format olarak algılanılmaktadır. Sanal uzamdaki
kulaktan kulağa iletişim daha hızlı, külfetsiz ve kişilerarası iletişimde karşılaşılan baskıdan
uzaktır (Sun vd., 2006: 1106). Kişilerin paylaşımları noktasında, internet ortamında kimlik
paylaşılmasına gerek kalmamasından dolayı, daha rahat olduklarını düşünmek mümkündür.
Ancak kişilerarası iletişimde hissedilen baskının internet ortamında olmaması, internet
üzerindeki kulaktan kulağa iletişimde güvenirlilik sorununu da doğurmaktadır.
Yapılan çalışmalar sosyal medyada grup olarak insanların benzer tetikleyicilere benzer
cevaplar verdiğini göstermektedir. Bu noktada viral reklamlarda eş zamanlı olarak cevap
verilebilme imkanına sahip uygulamalardır (Petrescu & Korgaonkar, 2011: 212). Bir kişinin
etkilenerek izlediği video, o kişinin videoyu arkadaşlarına yönlendirmesine, arkadaşlarının da
beğenileri doğrultusunda videoyu paylaşmalarına ve böylece suya atılan bir taş gibi, etkinin
halkalar halinde yayılmasına, videonun da binlerce kişi tarafından seyredilmesine olanak
tanımaktadır. Aynı tetikleyici eş zamanlı olarak birçok insandan aynı sonuç alınmasına olanak
sağlamış olacaktır.

11.2. Sosyal Paylaşım Sitelerinde Viral Reklam Uygulamaları
Bahsedilenler ışığında bir tanımlama yapmak gerekirse viral reklam: ücret ödenmeden
tüketiciden tüketiciye iletişim yoluyla dağılan fakat ürün ya da hizmetin üreticisi kaynaklı
oluşturulmuş, ikna amacı taşıyan iletişim faaliyetidir. Bahsedilen reklam uygulamasının viral
olarak adlandırılmasının sebebi tıpkı bir virüs gibi kişiden kişiye hızla yayılmasıdır.
Viral video denildiğinde akla ilk gelen örneklerden bir tanesi “Will it blend?” sorusuyla
youtube video serisi hazırlayan Blentec firması ve sahibi Tom Dickson’dır. İlk kez 2006 yılında
Will it blend? Sloganıyla video hazırlayan Tom Dickson, o günden bu güne 100 milyonlarca
insan tarafından izlenmiş video serisini oluşturmuştur. Videolarda o günlerde göz önünde olan
ürünleri, firmanın ürünü olan blenderdan geçirerek, bir noktada sağlam olup olmama
durumlarıyla ilgili mizah unsuru kullanılarak tanıtım yapılmaktadır. Son videolarından biri
“will it blend? – iphone 6 plus” sadece youtube tr’de üç buçuk milyondan fazla seyredilmiştir
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(08.03.2015). İki dakikalık bir video serisiyle hem ürün hem de CEO dünya çapında bir
tanınırlığa ve satış artışına sahip olmuştur (Dutta, 2010). Bahsi geçen tek bir örnek bile, viral
videoların doğru kurgulandığında erişebileceği kitleyi gösterir niteliktedir.
Türkiye’de özellikle gençler artan oranlarda internet üzerinden video izlemektedir. IAB
Türkiye internet ölçüm araştırması Eylül 2014 sonuçlarına göre (www.iabturkiye.org, 2014) 12
– 17 yaş arası internet kullanıcılarının video sitelerinden video izleme oranı % 76 dır. Eylül
2013 yılında ise bu rakam % 67 olarak belirlenmiştir. Bu artış internete ulaşım ve kota
uygulamalarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak analiz edilmelidir. Ancak hangi faktör göz
önüne alınırsa alınsın, video izleme alışkanlığının viral reklamların başarısında etkisi olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Viral reklamların başarısında hedef kitleleriyle kurudukları
bağın önemi de büyüktür.
Viral videolar üzerine yapılan çalışmalar, viral videoların standart televizyon
reklamlarından farklı özellikte olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Örneğin viral videolar
televizyon reklamlarıyla karşılaştırıldığında yaratıcılık, duygu yoğunluğu ve duygusal
bağlılığın daha etkili olması gerekmektedir. Video paylaşımına etki eden motivasyon
unsurlarının başında mizah gelmektedir. Diğer paylaşmayı sağlayan motivasyon sebepleri
arasında; mesajla ilgili duyulan heyecan, markaya olumlu duygular beslenmesi, mesajın alıcıda
ilgi uyandırması sayılabilir. Markaya duyulan olumsuz hisler ise daha az öneme sahiptir (Eckler
& Bolls, 2011). Genellikle günlük yaşamdaki paylaşımlarımızı gerçekleştirme sebeplerimiz,
viral videoları paylaşma sebebimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine televizyon reklamlarıyla
karşılaştırıldığında, viral reklamların daha fazla mizah, cinsellik, şiddet içermesi durumunda
daha fazla paylaşıldığı gözlenmiştir. Ayrıca bir diğer önemli bulgu ise televizyonda
gösterilmeyen videoların viral olarak sunulmasıdır (Eckler & Bolls, 2011). İlk kez duyduğumuz
şeyleri arkadaşlarımıza anlatmak istememize benzer bir duygu ile viral videoları paylaşırız.
Bahsedilen noktalar göz önüne alındığında viral reklamların televizyon reklamlarından daha
fazla hedef kitlenin duygularına seslenmeye ihtiyaç duyduğu ve farklı olanın paylaşılma
olasılığının daha yüksek olduğu ifade edilebilir.
Sosyal ağlarda başarılı bir viral uygulama için öncelikle sosyal ağ uygulamasını bulmak
daha sonra sosyal ağ uygulaması üzerinden izlenmesi gereken bazı adımlara uymak
gerekmektedir. Uygulamada ortak olduğu ifade edilebilecek bu adımlar (Dahan, 2012: 103);
Sosyal ağ içerisinde bir temel oluşturmak: Viral bir dolaşımın nesnesi olabilmek için
öncelikle gerekli bilgi ve içeriğin sunulması gerekmektedir. Bunun için de öncelikli yapılması
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gereken bir blog kurma ya da profil oluşturma gibi bilginin sunulacağı ortamı
başlatabilmektedir.
Bireylerin ilgi duydukları konuları anlamak ve güncel olayları tanımak: Viral reklamların
istenilen etkiyi oluşturabilmesi için hedef kitleye uygun mesajların belirlenmesi ve bu mesajlar
çerçevesinde iletinin oluşturulması gerekmektedir. İşletmeler bu içeriği bireylerin önem
verdikleri konuları takip ederek üretebileceği gibi duygusal olarak bireyleri içine alan
çalışmalar oluşturarak da üretebilmektedir.
İçeriği sürekli güncel tutmak: İnternetin en önemli özelliklerinden biri hızıdır. Hızına
bağlı olarak sunulan iletiler çok çabuk eskiyebilmekte ve etkisini kaybedebilmektedir. Bu
sebeple ilgiyi kaybetmemek adına iletişimi güncel tutmak gerekmektedir.
Uzmanlık alanının dışına çıkmamak: Sürdürülen iletişim çalışmasından her şey olmak
yerine belirli bir konuda iletişimi sürdürmek ve bu konuya ilgi duyanlar arasında sürekliliğin
sağlandığı bir iletişimi oluşturmak en doğrusu kabul edilmektedir.
Sosyal ağınızı bilgilendirin ve aksiyona teşvik edin: Viral reklam yayılım hızı ve sayısına
bağlı olarak başarılı ya da başarısız diye nitelendirildiği için ve aynı zamanda yayılımı
işletmelerden bağımsız kişilerin gerçekleştirmesine ihtiyaç duyulduğu için, işletmelerin sadece
hedef kitleleriyle iletişim kurması yetmemekte aynı zamanda onları yine şirketin oluşturduğu
içerikleri paylaştırmaya teşvik etmesi de gerekmektedir. İşletmeler bu teşviki doğrudan ya ad
dolaylı yolla yapabilmektedirler. Örneğin işletmenin bilinirliliğine katkıda bulunacak bir
kampanyanın desteklenmesine davet edebilecekleri gibi ( ki bu doğrudan bir teşviktir), hedef
kitleyle duygusal bağ yakalayacak videolar aracılığıyla onları dolaylı yoldan paylaşıma
yönlendirebilirler.
Viral Reklamlarda Mizah Kullanımı
Viral reklamlarda hedef kitleyle duygusal bağ kurma yollarından biri olarak mizah
kullanımı görülmektedir. Reklam hedef kitle ile ürün ya da hizmeti buluşturan , tanıtım,
bilgilendirme gibi işlevleri olan ve sonucunda satın alma davranışını hedefleyen bir iletişim
uygulamasıdır. Mizah reklam mesajı oluşturulurken hedef kitlenin ilgisini çekmek, tutum ve
davranışlarını değiştirmek amacıyla kullanılan unsurlardan biridir. Ancak mizah her zaman
istenilen etkiyi göstermeye bilir, kimi zaman marka mizah öğelerinin gerisinde kalırken kimi
zamanda yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Reklamlarda mizah kullanılırken dikkat edilecek
bazı hususlar şöyle sıralanabilir (Odabaşı, Barış, 2003):
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• Tüketicide alay edildiği düşüncesi ortaya
kullanılmalıdır.

çıkartmayacak, seviyeli

espiriler

• Mizah kullanılırken markanın geri plana düşmemesine dikkat edilmeli, markaya yönelik
kullanılmalıdır.
• Satışı gerçekleştirecekler mizah içinde yer almalıdır.
Reklamda mizah kullanımına etki eden önemli bir faktör hedef kitle özellikleridir. Hedef
kitlenin bireysel anlamda sahip oldukları yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik
özelliklerin yanında, kültür gelenek, görenek gibi toplumsal özellikleri de mizah kullanımını
etkilemektedir. Küreselleşmenin etkisiyle kültürel farklılıkların azaldığı düşünülse de, mizaha
bakış, mizahın kullanım sıklığı pek çok ülkede farklılık göstermektedir. Örneğin 1992 yılında
Fransa ve ABD'deki basılı reklamlarda mizah unsurunun karşılaştırıldığı bir çalışmada, ABD'de
Fransa'ya oranla daha fazla reklamlarda mizah kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmada
ABD'de en fazla şakalardan ve saçmalamalardan yararlanılırken, Fransa'da sözcük oyunu ve
şakaların mizah olarak kullanımının daha fazla olduğu görülmüştür (akt. Bakır, 2006: 184).
Yine mizahın kullanım sıklığı ile ilgili yapılan 2004 yılındaki bir araştırmada, İngiltere'deki
reklamların %35'inin mizahi unsurlar taşıdığı, ABD'de ise bu oranın %11 ile %24,4 arasında
kaldığı görülmüştür (akt. Fırlar & Çelik, 2010: 168). Mizahın içinde barındırdıklarının yanında
mizahın kullanım sıklığı da kültürel farklılıkların etkisini gösterir niteliktedir.
Mizah içerikli mesajların iletişim uygulamalarında tercih edilme sebepleri arasında, bu
mesajların günlük konuşmalar içinde sıklıkla tekrarlanması gösterilebilir. Örneğin insanlar
reklamda geçen komik bir görüntü ya da metinden birbirlerine bahsedebilirler. Bu konuşmalar
insanları birbirlerine yaklaştırdığı gibi, aynı konudan bahsedilmesini ve keyif alınmasını da
sağlamaktadır. Ortak konular, toplum içinde insanların kendilerini yalnız hissetmeleri yerine,
bir durumu paylaşma düşüncesini, böylece grup ruhunun oluşmasını sağlamaktadır. Kişi, bu
gelişmelerden haberdar olmadığı durumlarda kendini dışlanmış hissedebilmektedir. Böylece ait
oldukları kültürle bütünleşmek yerine, kendi toplumlarına yabancılaşabilmektedirler
(Yardımcı, 2010: 17). Bu şekilde iletişim uygulamalarında kullanılan mizahın, sadece hoş
zaman geçirme aracı olmadığı ayrıca kültürü koruma ve toplumu bütünleştirme gibi sosyal bir
işleve sahip olduğu da görülmektedir. Toplum içindeki bireyler arasında köprüler kurarak
ilişkilerin geliştirilmesi, mesafelerin azaltılmasını sağlamaktadır. Böylece reklamlarda
kullanılan mizah bir yandan hedef kitle ilgisini çekerek ürün ya da hizmete dikkat edilmesini
sağlarken diğer yanda toplumsal birleştirici bir rol de üstlenmiş olmaktadır.
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Reklam ve mizah üzerine yapılan çalışmalar genellikle televizyon reklamlarında
kullanılan mizah üzerine odaklanmaktadır. Ancak günümüzde yeni medya reklamcılığının
önemini arttırmasıyla birlikte geleneksel reklamcılık uygulamalarındaki stratejiler
dönüştürülerek ya da geliştirilerek, sanal ortama uygulanmaya çalışılmaktadır.
Viral iletişim stratejileri üretilen mesajların kolay, hızlı ve düşük maliyetle kullanıcılar
arasında aktarılmasına izin verir. Viral iletişimin iki temel özelliği olduğu ifade edilebilir: hızlı
yayılma ve sosyal medya aplikasyonlarının kullanımı. Hızlı yayılmadan kastedilen beğenilen
bir mesajın, örneğin bir videonun birden fazla kişiye gönderilmesidir. Sosyal medya, kişilerin
oluşturduğu içeriklerin değiş tokuşuna olanak tanıyan, web 2.0'ın ideolojik ve teknik tabanı
üzerine kurulu, bir grup internet temelli aplikasyon olarak tanımlanmaktadır. İşte viral
iletişimin sosyal medyanın sahip olduğu bu aplikasyonların imkanlarından faydalanarak gelişir
(Kaplan & Haenlein, 2011: 255). Mesaj yayıldıkça, etkisi de katlanarak artmaktadır. İnsanlarda
ortak bulunan motivasyonlar kullanılarak bu aktarım sağlanır. Bir yanda var olan sosyal ağ
kullanılırken, diğer taraftan süreç içinde diğerlerinin sosyal ağları da kullanılmaya başlanır, var
olan mesajın etkisine göre mesajın planlanandan daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı
bulunmaktadır (Lance & Guy, 2006: 27). Mizah bahsedilen ortak motivasyonları tetikler
niteliktedir.
Geleneksel reklam uygulamalarına göre daha az masraflı daha geniş bir kitleye ulaşmaya
olanak sağlayan ve videoların seyredilme oranlarına bakılarak ulaştığı hedef kitle hakkında
daha belirli sayısal veriler sunabilen viral reklam, paylaşılabilmesi, kulaktan kulağa
aktarılabilmesi için genellikle mizahı kullanmaktadır. Lance ve Guy'un televizyon ve viral
reklamları karşılaştırdıkları araştırmalarında 235 televizyon ve 266 viral reklam uygulaması
incelenmiş ve hemen hemen tüm viral reklamlarda mizaha yer verildiği görülmüştür. Buradan
çıkarılan sonuçla viral reklamların içerik oluşturma süreçlerinde mizahın evrensel bir unsur
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Lance & Guy, 2006: 31). Mizahla ilgili yukarıda yapılan
tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda bunun sebebinin kişilerin eğlenceli şeyleri
paylaşarak, grubun ya da toplumun bir parçası olma çabası ve mizahın bu işlev için köprü
gördüğü gerçeği düşünülmektedir. Viral reklamcılık için önemli bir noktanın da kültürel
farklılıklara dikkat etmek olduğu düşünüldüğünde (Dobele vd., 2007: 302), mizahın
kullanılacağı kültürün özelliklerine dikkat etmenin mizahın avantajlarını arttıracağını ifade
etmek mümkündür. İnsanlar beğendikleri ve kendilerine yakın hissettikleri şeyleri
arkadaşlarıyla paylaşmak isterler, mizahında beğenilmesi toplumsal yaşama yakınlığıyla doğru
orantılıdır.
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Viral reklam videolarının dışında sosyal paylaşım sitelerinin kendi sundukları reklam
olanakları da bulunmaktadır. Türkiye’de en çok kullanıcısı olan iki sosyal paylaşım sitesi
Facebook ve Twitter’a ait reklam olanakları her geçen gün artmakta ve özellikle kullanıcı
sayısına bağlı olarak reklamverenlerin ilgisini çekmektedir. Reklam olanaklarının yanında, bu
olanakların nasıl kullanılacağı, nasıl maliyetlendirileceğine dair ayrıntılı bilgilendirme
Facebook ve Twitter destek ekipleri tarafından sunulmaktadır. Ancak bu uygulamaların hayata
geçirilme kolaylığı işletmeler için yeterli olmamakta, işletmeler hangi sosyal paylaşım sitesi
istenilen hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştırır, sosyal paylaşım siteleri içerisinde reklamın
etkisini arttırmak için hangi reklam çözümlerine başvurulmalı gibi pek çok soruyu cevaplamak
zorunda kalmaktadır.

11.3. Facebook ve Twitter’da Reklam Olanakları
Facebook
Facebook diğer online platformlarla karşılaştırıldığında, sanal uzamda reklam
uygulamaları için söyleyebileceğimiz sahici olmak, sade olmak, marka odaklı olmak,
stratejiden ayrılmamak Facebook için de geçerlidir. Ancak bunlara ilave olarak unutulmaması
gereken bir şey Facebook’a insanların insanlarla tanışmak ya da insanlarla birşeyler paylaşmak
için geldiği doğal olarak markanın insan olmasının ve kişiliğe sahip olmasının tüketicilerle
kurulan ilişkide önemli olduğudur. İnsanlar markaları onlara özel bir şey sunduğu için (indirim
gibi), onlara sadakatlerinden dolayı (ki bu kullanıcılar beğen düğmesine basmaya ve birşeyler
paylaşmaya hazırdır) ya da ilgi çekici içerik sunduğu (bu genellikle göz ardı edilir, oysaki
insanlarla ilşki kurmanın temelinde de bu madde bulunmaktadır) için takip ederler (Sullivan &
Bennet, 2013: 261). Kurumlar kendilerinin, ürün ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak için
açtıkları Facebook sayfalarında, sadece bilgi paylaşmakla yetinirlerse ve diğer ilişki sürdürme
sebeplerini göz ardı ederlerse istenilen başarının yakalanması güçtür. Facebook bir yandan
iletişim stratejisine entegre edilmeli diğer yandan kendine has özellikleri olan, insanların
sosyalleşmek için kullandığı bir platform olduğu göz ardı edilmemelidir.
Facebook’ta açılan sayfaların ya da yürütülen kampanyaların bir sonraki adımı da
kurgulanmalıdır. Örneğin bir video serisini yayınlamak için Facebook sayfanızı kullandınız,
çok fazla beğeni aldınız ya da sayfanızın takipçilerini ikiye katladınız. Bir sonraki soru beğenen
ya da takipçiniz olan hedef kitleyle ne yapacağınızdır. Facebook kullanıcılarının pek çoğunun
her gün ziyaret ettiği bir sosyal paylaşım sitesidir. Kullanıcılar Facebook sayfasını yaşamlarının
bir uzantısı olarak görmektedir. Markalar da buna benzer şekilde kendi varlıklarının bir uzantısı
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olarak, markanın platformdaki sürekliliğini sağlayarak başarıya ulaşabilirler. Markalar için bir
beğen almak ilk randevudur. Yapılan ya da söylenilen şeyler (örneğin yorumlar) ise ikinci
randevudur (Sullivan & Bennet, 2013: 262). Sonraki süreçte birbirlerini tanıdıkça ilişki marka
sadakatine kadar süren bir yol alacaktır.
Facebook’ta markaların açtığı sayfalar üzerinden yürütülen tanıtımların dışında,
platformun sunduğu pek çok reklam olanağı da bulunmaktadır. Facebook reklam çeşitliliğine
bakıldığında diğer sosyal paylaşım sitelerini geride bıraktığı görülmektedir. En fazla verim
alınabilecek sayfalarda sunulan reklamlar için demografik hedefleme yapılabilmektedir.
Sunulan yeni olanaklar bu alanda uzmanlaşma gerekliliğini de peşinden getirmektedir. Aşağıda
Facebook uygulamasında sıkça karşılaştığımız bazı reklam uygulamaları belirtilmiştir (www.
Facebook.com, 2015, Mestçi, 2013: 120 – 132):
Web sayfasına tıklayın (click to website): Bu reklam türünde işletmeler kendi web
sayfalarıyla Facebook’un entegrasyonunu sağlamaktadırlar. Özellikle internet üzerinden satış
gerçekleştiren e-ticaret siteleri için uygundur. Aynı zamanda kullanıcıların web sayfasını
ziyaretine ihtiyaç duyan haber siteleri de bu reklam uygulamasını kullanabilir.
Aplikasyon indirme (app install): Markanın mobile uyarlanan görsel ve metin
uygulamalarının indirilmesine olanak sağlayan reklam türüdür. Tıklandığında uygulamanın
yüklenmesi için kullanıcıyı App Store’da uygulamanın ücretsiz indirilme ya da satın
alınabilmesinin sağlanacağı sayfaya yönlendirerek uygulama indirme sayısının yükseltilmesi
sağlanmaya çalışılmaktadır.
Video yorum reklamları (video views): Markaya ait videonun paylaşılmasıyla,
yorumların ve satışın eş zamanlı takibi mümkündür. Kullanıcı videoyu izlerken, aynı zamanda
izlediği videoyu paylaşabilir ya da beğenebilir.
Sayfa beğenileri (page likes): Facebook’un ilk uyguladığı reklam olanaklarındandır.
Öncelikle markanın kaç kişi tarafından beğenildiğini göstermektedir. Ayrıca o kullanıcının
arkadaşları arasından da beğenenler varsa, onları da göstererek, kullanıcıları beğenme yönünde
teşvik etmekte ve olumlu imaj oluşturmaktadır. Özellikle ürün ya da hizmet tanınırlığını
arttırmak için kullanılabilmektedir.
Facebook teklifleri (offer claims): Gazete ve dergilerin indirim kuponları gibi
düşünülebilir. Sadece indirim değil örnek ürün gönderimi de yapılabilmektedir. Bu tarz
reklamlar Facebook üzerinden ilgili websitesine yönlendirerek, genelde bir form doldurulması
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ya da markayla ilgili bazı soruların cevaplanmasından sonra indirim ya da örnek ürün
kazanımına izin vermektedir. Böylece işletmeler kendileri için bir veri tabanı
oluşturabilmektedir.
Etkinlik reklamları (event ad): Hedeflenmiş kullanıcılara etkinlik davetiyesi
gönderilmesi ve marka adına bu davetin yayılımına teşvik edilmesine çalışılmaktadır. Kullanıcı
bu davete karşılık verdikten sonra arkadaşlarını da daveti yönlendirebilir. Ayrıca etkinlik
hakkındaki düşüncelerini yorum olarak da belirtme imkanı bulunmaktadır. Bu reklam türü
etkinlik öncesinde sürecin takibi açısından önemlidir. Ayrıca yine bu etkinlik daveti sonucu
alınan geri dönüşler ileride yapılacak etkinlikleri planlama aşamasında da kullanılabilmektedir.
Twitter
Twitter, kısa bilgi akışını kronolojik olarak sıralayan ve takipçi olan kişilerin sayfasında
da benzer şekilde kronolojik olarak görüntülenmesini sağlayan gelişmiş bir mikrosite
uygulamasıdır. Adını ve etkisini Arap Baharı sürecinde etkin olarak duyuran Twitter, , 140
karakter kullanım sınırına rağmen, dinlemeye ve paylaşmaya olanak tanımaktadır. Özellikle
takip edilen konuların kolaylıkla retweet ediliyor olması paylaşımı arttırır niteliktedir.
Markaların Facebook stratejisi için söylenebilecekler Twitter için de geçerlidir. Markalar
zamanlarının yüzde 80’nini karşılarındakilere, yüzde 20’sini kendilerini anlatmaya ayırmalıdır
ya da üçte bir oranında sektörle ilgili konular, üçte bir oranında marka ya da şirketle ilgili
konular, üçte bir oranında tamamen ürün ya da hizmetle ilgili şeyler anlatılmalıdır. Tweetler,
retweetleme yoluyla yayıldıkları ve karakter üst sınırı 140 olduğu için sadece 20 civarında
karakter kullanmak da akıllıca bir taktiktir. Böylece marka takipçileri tweetleri retweetlerken
geri kalan alana kendisi de bazı şeyler ekleyebilir (Sullivan & Bennet, 2013: 270 – 271).
Twitter’ın reklam amaçlı farklı kullanımlarına örnek olarak Volswagen Brezilya’nın,
Twitter ve Google Haritalarını kullanarak, Sao Paulo’daki Planeta Terra adlı büyük müzik
festivali için dağıttığı biletler örnek gösterilebilir. Biletler kentin farklı yerlerine saklanmış ve
biletlerin satıldığı yerler Google Haritalar üzerinden görülmektedir. #FoxAtPlanetaTerra
hashtagi ile birlikte atılan tweetler haritayı gittikçe yaklaştırmaktadır ve en son olarak saklama
konumu açıkça görülmektedir. İki sıradan kısa bir sürede kampanya hashtagi Brezilya’da bir
numaralı gündem olmuştur (Sullivan & Bennet, 2013: 272). Bu ve buna benzer kampanya
stratejisi içine yedirilmiş uygulamalar sınırlı bir alanda bile neler yapılabileceğini gözler önüne
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sermektedir. Bunun dışında indirimlerin ve promosyonların duyurumları için de Twiter’ın hızı
kampanyaya hız katmaktadır.
Twitter, Facebook’la kıyaslandığında reklam uygulamalarına ayırdığı alan daha sınırlı ve
yenidir. 2006 yılında hayata geçen ve 2007 yılında şirketleşen Twitter’ın 2013 yılında
Türkiye’deki aylık aktif kullanıcı sayısı 6.2 milyona ulaşmış, yine 2013 yılında günlük toplam
tweet sayısı 8 milyon olarak belirlenmiştir (www.aktuel.com.tr, 2014). Kullanıcı sayısı ve
kullanım oranları göz önünde bulundurulduğunda, Twitter’ın sınırlı olan olanaklarının
işletmeler için ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceği görülecektir.
Türkiye’de ilk Twitter reklam uygulamalarından biri Turkcel’in “gnctrkcll” için yaptığı
çalışmadır. Reklam uygulaması gnctrkcll hesabından girilerek oluşturulan belirli tweet’lerin,
kullanıcıların ilgili anahtar kelimeleri Twitter’da yaptığı arama sonuçlarında en üst sırada ve
hedef kitlede yer alan kullanıcıların doğrudan ana sayfasındaki zaman akışmalarında Sponsorlu
olarak yer almasıyla oluşturulmuştur. Turkcell reklam uygulamasıyla hem takipçi sayısını
arttırmaya hem de kampanyalar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır (webrazzi.com, 2011).
Twitter reklam uygulamaları “sponsorlu” simgesiyle işaretlenmektedir. Sponsorlu
içeriklerle normal içerikler gibi etkileşime geçilebilir. Twitter’da sponsorlu içerikte dahil olmak
üzere bir içerik takip edildiğinde, favorilere eklenildiğinde veya retweetlendiğinde takipçiler,
etkileşimde bulunan kişinin adını içerikle ilişkili olarak görmektedirler. Twitter reklamları
kullanıcının
konum
bilgilerine
ya
da
aradığı
kelimelere
bağlı
olarak
düzenleyebilmekte/kişiselleştirebilmektedir. Bahsedilen özelliklere sahip Twitter reklamlarını
üç başlık altında toplamak mümkündür (support.twitter.com, 2015):
Sponsorlu Tweetler: Atılan Tweetin daha fazla önceden belirlenmiş kişiye, daha hızlı bir
şekilde ulaşmasını sağlar. Arama sonuçlarında ve kullanıcı zaman çizelgesinde gösterilebilir.
Takipçiler ve takipçileri takip edenler hedef alınabilir.
Sponsorlu Hesaplar: Markanın takipçileri için yürütülen Twitter reklamlarıdır. Özellikle
yeni bir ürünün bilinirliliği için uygulanabilir. Bu yöntemle markaların hesapları arama
sonucunda öne çıkmaktadır (arama motoru reklamcılığına benzer şekilde). Bu reklam türünde
coğrafi belirleme yapılabilmektedir.
Sponsorlu Gündemler (Trend Topic): Trend Topic Twitter üzerinden sürdürülen güncel
konuşmaları ifade eder. Trend Topic Twitter ana sayfasında gündem adı altında yer alır. Popüler
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olan kelime ya da kelime grupları bölgesel ya da evrensel olarak listelenir. Burada reklam
verildiğinde trend başlıklar sekmesinde, marka başlığı olarak en üstte yer alınabilmektedir.
Facebook ve Twitter dışında diğer sosyal paylaşım siteleri de sağladıkları olanaklara bağlı
farklı reklam kampanyalarında odak haline gelebilmektedir. Örneğin Ülker Biskrem’in
Instagram’da yürüttüğü kapsamlı kampanya çalışması örnek gösterilebilir. Biskrem,
Instagram’ın sahip olduğu fotoğraf, video, harita, etiket, arama alanı, direkt mesaj olanaklarını
kullanarak, Instagram kullanıcılarının markanın kaybolan mucidinin yerine geçmeleri ve bir
maceraya girmeleri üzerinden kampanyayı yürütmüştür. Macera 1991 yılında başlamaktadır.
Katılımcıların karşılarına çıkacak tüm engelleri aşarak Biskremi tekrar insanlarla
buluşturmaları yani bugüne gelmeleri gerekmektedir. Oyun içinde katılımcılar kendilerine
verilen soruları yanıtlayarak bir sonraki aşamaya geçmişler, soruyu yanıtlayamazlarsa
markanın sloganı olan “Bi’Biskrem versem” tıklanarak joker elde ederek maceraya devam
etmişlerdir. Kazananların Biskrem’le ödüllendirildikleri kampanya sürecinde Biskremin
Instagram takipçi sayısı yüzde 850 artmış, paylaşılan içerikler 9990 beğeni ve 9658 pozitif
yorum almıştır . Diğer bir örnekte Mersedes-Benz’in Snapchat’i kullanarak yürüttüğü
kampanyadır. Mersedes-Benz SLS AMG’nin 0’dan 100 kilometreye 3.7 saniyede çıktığını
anlatmak için bir video içerikli mesaj hazırlanmış, çekilen video Snapchat aracılığıyla
hedeflenen tüketicilere gönderilmiş. Tüketiciler videoyu izlemiş ancak Snapchat’in program
özelliklerinden dolayı durduramamış, kaydedememiş ve sonra video silinmiştir. Mesajın
markanın hızına ve tutulamaz oluşuna vurgu yapmasının yanında, izleyen kitlenin kendisini
özel hissettiği bir kampanya da olma özelliğine sahip olmuştur . Kullanılan platformun
özellikleri kampanyanın şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Bu sebeple reklamcılar internet
üzerinden kampanya yürütebilecekleri tüm alanlara hakim olmak durumundadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal paylaşım sitelerinin yapısını ve reklam uygulamalarının sosyal paylaşım
siteleri içerisinde hangi şekillerde yer aldığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1. ve 2. Sırada yer alan sosyal paylaşım siteleridir?
a) Twitter - Facebook
b) Facebook - Instagram
c) Facebook - Twitter
d) Facebook - Pinterest
e) Twitter - Instagram
2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de video izlemek için kullanılan platformların başında
gelmektedir?
a) Youtube
b) Facebook
c) Twitter
d) Vimeo
e) Dailymotion
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Facebook'u en uygun şekilde tanımlamaktadır?
a) Yarı açık kamusal profillerle oluşan ağ
b) Nesne merkezli paylaşımı hedefleyen ağ
c) Kişi merkezli sosyalleşmeyi hedefleyen ağ
d) Kamuya açık profillerle oluşturulan ve nesnel paylaşımı hedefleyen ağ
e) Nesne merkezli, zamansal bir çizelgeye dayalı olarak gelişen ağ
4. Aşağıdakilerden hangisi reklama alternatif oluşturulan ve internet kullanıcıların
reklama nazaran daha fazla tercih ettiği içeriklerin özellikleri arasında sayılamaz?
b) Ticari görülmeyen
c) Etkilemeye uğraşmayan
d) Kişisel bilgi olarak algılanan
e) Kişiden kişiye yönlenen
f) Markayı duygusal özellikleri daha fazla kullanarak tanıtan
5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım sitelerinin temel kullanım sebepleri arasında
yer almaz?
a) Eğlenmek
b) Arkadaşlardan bilgi almak
c) Sosyal gelişmeleri takip etmek
d) Kişilerin nesnel paylaşımlarını okumak, izlemek ya da dinlemek
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e) Yaratıcı içerik oluşturmak
6. Reklam olduğunu bildikleri çalışmalar kullanıcıları rahatsız edebilmekte, onları
uzaklaştırabilmekte ancak arkadaşlarından gelen ve ticari olarak dikkat çekmeyen
videolara yöneltilen ilgi daha fazla olmaktadır. Bu sebeple sosyal paylaşım sitelerinde
en fazla kullanılan reklam uygulamalarından biri …… reklamlardır.
Yukarıdaki cümleyi tamamlayacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Viral
b) Banner
c) Facebook
d) İçeriğe bağlı
e) Davranışa bağlı
7. Geleneksel kulaktan kulağa iletişim ve dijital kulaktan kulağa iletişim
karşılaştırıldığında en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dijital kulaktan kulağa iletişim daha resmi algılanmaktadır
b) Dijital kulaktan kulağa iletişimde hedef kitleye ulaşmak daha kolaydır
c) Geleneksel kulaktan kulağa iletişimde söylenenler daha ikna edicidir
d) Geleneksel kulaktan kulağa iletişim daha kısa sürede unutulur
e) Dijital iletişim genellikle yazı formatındadır ve yazı formatında düşünceler
araştırmaya ve paylaşıma daha müsaittir.
8. Viral video denildiğinde akla ilk gelen örneklerden bir tanesi “Will it blend?” sorusuyla
youtube video serisi hazırlayan Blentec firması ve sahibi Tom Dickson’dır. İlk kez 2006
yılında Will it blend? Sloganıyla video hazırlayan Tom Dickson, o günden bu güne 100
milyonlarca insan tarafından izlenmiş video serisini oluşturmuştur.
Bahsedilen viral video uygulaması incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi başarı sırrı
olarak gösterilemez?
a) Basitlik
b) Mizah
c) Paylaşım ve izleme kolaylığı
d) Akılda kalıcı
e) Ünlü kullanımı
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9. Türkiye internet ölçüm araştırması Eylül 2014 sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi
12-17 yaş arası internet kullanıcılarının video izleme oranıdır?
a) %76
b) %98
c) %25
d) %50
e) %48
10. Aşağıdaki duygu gruplarından hangisi en fazla paylaşılan viral reklamların içeriklerinde
gözlenmektedir?
a) Mizah, cinsellik
b) Şiddet, ulusallık
c) Aidiyet, cinsellik
d) Mizah, korku
e) Mizah ve milliyetçilik
Yanıtlar: 1 – c, 2 – b, 3 – c, 4 – e, 5 – e, 6 – a, 7 – e, 8 – e, 9 – a, 10 – a
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12.

ARAMA MOTORU REKLAMCILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Web Siteleri
Arama Motoru Reklamcılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Arama motoru reklamcılığı nedir?
Online pazarlama sürecinde web siteleri nasıl kullanılmaktadır?
Arama motoru optimizasyonu nedir?
Bir web sayfası oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Web siteleri
Arama Motoru reklamcılığı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Web sitelerinin işleyiş şeklini Konunun detaylı olarak
kavrayabilmek
çalışılması
Arama Motoru Reklamcılığı Konunun çalışılması ve
hakkında
bilgi
sahibi güncel
olaylarla
olabilmek
kaynaştırılması.
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Anahtar Kavramlar
Web sitesi,
web sitesi optimizasyonu,
arama motoru reklamcılığı

192

Giriş
İnternet, reklamcılara çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bu olanakların en başında ise arama
motoru reklamcılığı gelmektedir. Günümüzde merak edilen her konunun internete arama
motoru üzerinden ‘sorulması’ arama motorları üzerinden gerçekleştirilen reklam
uygulamalarını daha önemli hale getirmektedir. Bu bölümde arama motorları denildiğinde
reklamcılıkla ilgili akla gelen iki unsur web sitelerinin işleyişi ve arama motorlarına reklam
verme konuları temellendirilmeye çalışılacaktır. Bir uzman olmasa bile tüm reklamcıların fikir
sahibi olmaları gereken arama motoru reklamcılığı, Türkiye’de en çok tercih edilen Google
arama motorundan yola çıkarak incelenecektir.

193

12.1. Online Pazarlamada Web Siteleri
Bir kuruluş ya da yürüttüğü kampanyası merak edildiğinde, kuruluş ya da kampanya hakkında
bilgi almak için ilk başvurulan mecra internettir. İnternette arama yapıldığında ise ilk karşılaşılan
ve güvenilen sitelerin başında kuruluşların web sayfaları gelmektedir. Hedef kitlenin bilgi almak
için sıklıkla başvurduğu web sayfalarının dizaynı, bilgilerin güncel olup olmayışı, web
sayfasındaki hedef kitlenin ulaşabileceği olanaklar vb. birçok değişken hedef kitlenin kuruluş
üzerindeki algısını etkilemektedir. Bu sebeple web siteleri hem bir reklam alanı hem de algı
yönetimi için sanal uzamda vazgeçilmez bir unsurdur.
Kurumsal web siteleri şirketlerin dijital dünyadaki resmi vitrinleridir. Ancak Web 2.0
uygulamaları web sayfalarını gölgede bırakmış gibi görünmektedir. Oysaki Web 2.0
uygulamaları ve web siteleri farklı amaçlara hizmet etmektedir. Web 2.0 platformlarından
faydalanmak tüketicinin dolaştığı işlek bir meydanda bir açık hava etkinliği yapmaya
benzetilebilecekken, web siteleri markanın genel merkezini ve resmi satış noktalarını temsil eder
(Varnalı, 2012: 68). Ne kadar başarılı bir etkinlik yapılırsa yapılsın, insanlar marka ile ilgili
güvenebilecekleri bir yere ulaşmak istedikleri zaman genel merkezi tercih ederler. Hedef kitlede
merak ettikleri ve cevaplanmasını istedikleri sorularda ilk baktıkları alanlar web siteleridir.
Günümüzde web siteleri de internetin sunduğu olanaklardan yararlanarak interaktiviteyi
yakalayan alanlar olarak sanal uzamda bulunmaktadır. Ancak önemli olan nasıl etkinliğinin
arttırılacağı sorusuna verilecek yanıttır.
Web siteleri ziyaretçilere ses, görüntü ve yazı üzerinden bilgi sunabilmektedir. Katma değer
yaratmak için bilginin kullanılması yaklaşımıyla hazırlanan web sayfaları ve web reklamları, bir
ürün ya da hizmetin tanıtımında, sadece bir mesaj iletmek değil, ürün ya da sunulan hizmetlerle
ilgili pek çok bilgiyi tüketiciye ulaştırma görevini üstlenir. Bilgi paylaşılırken, metin veya logolar
kullanılabilir, üretim yeri sanal ortamda ziyaret edilebilir, ses veya müzik klipleri dinlenilebilir,
reklamlar, sergiler ve diğer etkinliklere ait videolar izlenilebilir, kullanıcılar araştırma ve
promosyon faaliyetlerine katılmaya teşvik edilebilir, ürün sipariş edilebilir, geri bildirimde
bulunulabilir (Elden, 2014: 258), anketlerden yararlanarak istenilen geri dönüşlere daha rahat
ulaşılabilir, ürün satın alımı sonrasında müşteri hizmetlerine ulaşılabilir, güncel haberler hakkında
bilgi sahibi olunabilir. Bu ve buna benzer tüm faaliyetler sadece web sayfasının nasıl kullanılmak
istenildiğine bağlı olarak farklılık gösterecektir.
Yüz binlerce web sitesi ve reklam mesajı arasından sıyrılabilmek için daha iyi tasarımlar
geliştirmek, teknik ve görsel alt yapısıyla birlikte işlevsel bir içerik yapısına sahip web siteleri
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hazırlamak akla gelen ilk yoldur. Görselliğin altında tipografi, imge ve renk kullanımı, İçerik
boyutundaysa bilgi verici olmak, eğlendirici içeriğe sahip olmak, geribildirim alınabilir olmak
(örn. Sıkça sorulan soruların ve forumların yer alması), sitenin yükleme hızının yüksek olması
gibi unsurlar sayılabilmektedir (Dikener, 2011). Tüm bu unsurların doğru bileşimi, site
ziyaretçilerini kısa süreli olarak incelemeden öte uzun süre web sitesinde bulunma hatta daha
sonra tekrar ziyaret etme noktasında teşvik etmektedir. Günümüzde gözlemlenebilecek web
siteleriyle ilgili en büyük sıkıntılardan biri, internetin her alanı için dile getirilen interaktif iletişim
olgusunun web siteleri için çok fazla dile getirilmemesidir. Oysaki web siteleri kurum ve
kuruluşların, hedef kitleleriyle kurdukları bir iletişim merkezi olarak görülmelidir. Tıpkı fiziki
dünyada açılan ofislere benzer bir yapı web siteleri üzerinden de kurgulanmalı, web sitelerinde
sadece kuruluşun değil, aynı zamanda hedef kitlenin de sesi duyulmalıdır. Sadece reklam amacı
taşıyan web sitelerinde değil, hedef kitlesiyle iletişim kurmak isteyen tüm yapılar için benzer
şeyleri söylemek mümkündür. Örneğin Amerika’nın en büyük yardım kuruluşlarından biri olan
United Way’in web sayfası içine yerleştirilmiş olan blog ve Twitter iletilerinin akışı hem web
sitesini canlı tutmakta hem de sesini duyurmak isteyen herkese web sayfasında üzerinden iletişim
imkânı tanımaktadır. Verilen örnek web sitesine güncellik kazandırmak ve hedef kitleyle iletişimi
etkin bir şekilde sürdürmek için sadece bir örnektir. Yine Amerika ya da Avrupa menşeili birçok
büyük firmanın tüketici öykülerini güncelleyerek web sitelerinden yayınlamaları, sürdürülebilir
ilişki ve iletişim unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda bahsedilen örnekler
reklam ya da tanıtım amacı taşıyan web sitelerine de pekala uyarlanabilir özelliktedir.
Arama motorlarında yapılan aramalar sonucunda ilk sayfada görüntülenen hatta sayfanın başında
görüntülenen web sayfaları diğerlerine göre daha fazla ilgi çekmekte ve daha fazla
tıklanmaktadır. Bu sebeple tüm web sayfalarında olduğu gibi, ticari/pazarlama amaçlı kurulmuş
web sayfaları da anahtar kelimelerle yapılan aramalarda ilk sıralarda yer almak istenmektedir.
Web sayfalarının üst sıralarda yer almasını sağlamak için Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
yapan şirketler bulunmaktadır. Bu şirketler arama motorlarının çalışma yöntemini kavrayarak bu
yönteme uygun bir web sayfası oluşturma yönünde çalışır. Her web sayfası için önemli bir kriter
olan “çok ziyaret edilmeyi” sağlamak için yapılan çalışmalardır. Arama motoru optimizasyonu
temel olarak: a) arama motoru yazılımınızda sayfanızın nasıl göründüğünü anlar b) İçinde
kullanım kolaylığı için dizayn çalışmalarının da bulunduğu bir dizi optimizasyon çalışması yapar,
c) Web sayfasını arama motorlarının kara listesine düşmekten kurtarır (Davis, 2006). Kısaca
söylemek gerekirse, web sayfalarının konumu ticari bir yarıştır ve arama motoru optimizasyonu
bu rekabet ortamında web sayfasının ön sıralarda yer almasını sağlamaktadır.
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Arama motoru optimizasyonuna profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekse de, her web
sitesi sahibi bu desteği alamamaktadır. Bu yüzden tüm web sitesi yayıncılarının bilmesi gereken
ve bir web sitesinin arama motorunda üst sıralarda yer alabilmesi için gereken belli başlı kriterler
şu şekilde sıralanabilir (Krug, 2007):
Bir web sitesi için öncelikli olan web sitesinin kullanışlı, açık, basit olmasıdır. Web sayfası
ziyaretçileri web sayfasında yer alan şeylerin, ne işe yaradığını ilk bakışta anlamak ve web
sayfasının o sayfaya girme sebeplerini karşılayıp karşılamadığını bilmek istemektedirler. Bunun
için öncelikli yapılması gereken mümkün olduğu kadar kısa cümle hatta kelimeler kullanmak ve
tıklanılması istenilen yerlerin dikkatini çekmektir. Site ziyaretçileri saniyeler kadar kısa sürede
web sitesi üzerindeki şeyleri anlamak ve tıklamaya değer olup olmadığına karar vermek
istemektedirler.
Web sitesi ziyaretçileri, web sitesini okumaktan çok amaçlarına uygun bilgiye ulaşıp
ulaşamayacaklarını anlamak için, web sayfasını taramaktadırlar. Genellikle ellerinde olan bir işe,
hali hazırda var olan ya da gelişmekte olan ilgi alanlarına ya da “bedava”, “indirimli satış” gibi
kelimeleri bu tarama sırasında görmeye eğilimlidirler. Ve genellikle en iyi sonucu aramak için
uğraşmak yerine, amaçlarına en yakın sonucu gördüklerinde taramayı durdurup tıklarlar. Bu
sebeple web sitesi tasarlarken, tüm sayfa incelenip okunacak diye düşünerek değil, taranacak ve
istenilen şeyler tıklanarak okunacak diye düşünülerek hazırlanması gerekir.
Web sayfası içinde net olarak görülebilecek bir hiyerarşi oluşturulması gerekmektedir. Bir şey
nekadar önemliyse o kadar belirgin yapılmalıdır. Mantıksal olarak ilişkili olan şeyler görsel olarak
da ilişkilidir. Bu sebeple bir başlık altında toplanması gerekir. Bir şeyin neyin parçası olduğunu
göstermek için görsel olarak iç içe yerleştirilebilirler. Web sayfasını net bir şekilde tanımlanmış
bölgelere ayırmak çok önemlidir.
Web sayfasının içerisinde arama butonu yerleştirilmesi, tarama yapmak istemeyen kullanıcılar
önceliklidir. Kısa zamanda doğru sonuca ulaşma amacını kişileri arama butonuna yöneltir, Ayrıca
işlevsel sekmelerin fazlalığı da kişileri bulmak istedikleri şeye çabuk ulaşacakları hissini
ermektedir.
Yukarıda sayılan özellikler kullanıcıların memnun olduğu ve tekrar ziyaret etmek isteyecekleri
web sayfaları için önemli özelliklerdir. Ayrıca günümüzde diğer web sitelerinden farklı bir
dizayna sahip olmak, web tasarımını hedef kitleye uygun dizayn etmek (örneğin sadece gençlerin
ziyaret edeceği bir web sitesiyse web sitesi içindeki her konunun ve sekmenin bu doğrultuda
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oluşturulması, tasarımın hareketli olması … gibi) ve günümüzde önemli konulardan biri olan
interaktivitenin web sitesi üzerinden de sürdürülebilirliğini sağlamak (anketler, online müşteri
hizmetleri … gibi) önemli diğer web sitesi özellikleridir.
Müşteri memnuniyetinin yanında web sitenizin optimizasyonunu sağlayacak ve kolay
uygulanabilir bazı teknik detaylar da bulunmaktadır (Mestçi, 2013: 106 – 112):
Alan adlarında (Domain) web sitesiyle aynı konuya hitap edecek bir anahtar kelime bulunması
avantajdır. Reklamla bir avantaja dönüşebilecek kelimeler de yine domain olarak belirlenebilir.
Örneğin, kariyet.net web sitesinin anahtar kelimesini içinde barındırırken, yenibiris.com reklam
amacıyla avantaj haline gelen bir domaindir.
 Kullanılacak başlık içeriğinin web sitesinin hedefiyle uyumlu olması gerekir. Doğru
başlıklar kullanıcıyı çekmekte yardımcı olur.
 Web sayfası kodlarına bakıldığında meta açıklama imi, web sayfasını hangi konular
hakkında bilgi verdiğini kısaca anlatır. Meta açıklama imleri web sayfalarının ve
dolayısıyla web sitelerinin arama motorlarına kolayca bulunmasını sağlar.
 İçerik imtiyaz sahibi, site altında ziyaretçilerin kolayca görebileceği bir kaynak metindir.
İçeriğin sahibinin kim olduğunu ve kullanım hakkının kimde olduğunu gösterirken, arama
motorları tarafından oldukça dikkat edilen ve arama motorlarının puanlamasında etkili
olan bir faktördür.
 Arama motorları web sayfası içindeki resimleri sadece resim olarak algılar (içinde şirketin
ismi olan bir logo olsa bile), bu sebeple arama motorlarındaki optimizasyonu sağlamak
için, resimlerin açıklama imleriyle desteklenmesi gerekir.
 Site haritaları öncelikle arama motorları için sonrasında ziyaretçilerin kullanım kolaylığı
için gereklidir.
 Bunun dışında FLASH desteği, dosya yapılarının (PDF, Word, excel…) web sitesinin
yapısıyla uyumu, güncel bilgilerin yer alması gibi birçok husus web sayfasının arama
motorlarında daha yukarılarda yer almasını sağlamaktadır.
Arama motorları sadece uygun olan seçenekleri üst sıralara taşımakla kalmamakta, aynı zamanda
uygun olmayan ya da arama motorunu kandırmaya çalışan web sitelerini tespit ederek, onları
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sistem dışına atmaya da çalışmaktadır. Örneğin web sayfalarındaki belli kelimelerin kullanım
sıklığı o web sitesinin yine o kelimeyle yapılan aramalarda üst sıralarda bulunmasına yardımcı
olmaktadır. Ancak Google, anahtar kelime yoğunluğu çok yüksek olan web sitelerini spama
atmaktadır.
Özetle söylemek gerekirse web sayfaları bir yandan kullanıcı için cazip olması gerekirken diğer
yandan arama motorlarının çalışma sistemine uygun teknik alt yapıyla oluşturulması
gerekmektedir. Buda hem teknik bilgi hem tüketici davranışlarını tanımayı beraberinde
getirmektedir. Arama motorlarının sistemine göre oluşturulmuş bir web sitesi oluşturulsa bile
içeriği site ziyaretçilerini memnun etmediğinde, teknik donanımı elde etmek için sarfedilen çaba
sonuçsuz kalacaktır.
Kurumsal web sitelerinin yanında kampanyalar, ürünler, yeni ürün lansmanlarını desteklemek
için kullanılan mikro web siteleri de online reklam alanı olarak kullanılmaktadır. Bu siteler web
sitelerinden farklı olarak hedef kitlenin hepsine seslenmeyebilirler ya da içerikleri web siteleriyle
tam olarak örtüşmeye bilir. Ancak etkili kullanım alanlarıdır. Mikro web sitesi kullanımına örnek
olarak Efes Pilsen’in Bu sene O sene kampanyası gösterilebilir. Kampanyada bot teknolojisini
yaratıcı bir senaryo ile birleştirerek insanların geleceğini tahmin eden bir mikro site
oluşturmuşlardır. İnsanlar arkadaşlarını bu siteye yönlendiriyorlar, arkadaşları siteye sorular
soruyor, cevaplayanın site olduğu düşünülüyor ancak sorular yönlendiren arkadaşlar tarafından
cevaplanıyor. İnsanlar hem eğleniyor hem de Efes Pilsen etkili bir reklam alanı kullanımı
sergiliyor (Varnalı, 2012: 70).
Genel olarak online reklam alanları için söylenebilecek yaratıcı olmanın başarıyı yakalamaya
olanak tanıdığı web sitelerinde de karşımıza çıkmaktadır. Farklı düşünmek ve farklı olanı
yakalamak web sitesi ya da mikro web sitesini hedef kitle algısında dolayısıyla arama
sonuçlarında üst sıralara taşıyacaktır. İnsanların marka ile ilgili baktıkları ilk alanlar olan web
sitelerinde ne kadar uzun süre geçirirler ve tekrar ziyaret etmeyi planlarsa o oranda başarının
sağlandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

12.2. Arama Motoru Reklamcılığı
Günümüzde internette merak ettiğimiz bir şeyi bulmak istediğimizde ilk aklımıza gelen şeylerden
biri arama motorları ve arama motorlarının içerisinde ise Google’dır. Bugün arama motorları
olmadan internet düşünemesek de, internetin ilk kullanılmaya başlandığı 90’lı yılların başında
arama motorları yoktu. İlk dönemlerde bir web sitesini bulmak istediğinizde web sitesinin
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başlığındaki kelimelerin tam olarak girilmesi gerekiyordu (www.hurriyet.com.tr, 2012). Arama
motorları, bulmak istediğimiz şeyi en kısa zamanda ve en kolay yolla bulmamızı sağlayarak,
kullanıcılara büyük kolaylık getirdi. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde en çok kullanılan
arama motoru Google’dır. Türkiye’de %98 oranıyla Google en fazla kullanılan arama motorudur
aynı zamanda bu rakam Türkiye’yi Google için en büyük pazarlardan birisi yapmaktadır
(www.auramedia.com.tr, 2014). Bu sebeple arama motoru optimizasyonu ya da arama motoru
reklamcılığı denildiğinde ilk akla gelen arama motoru Google’dır. Arama motoru reklamcılığında
Google’ın 2000 yılında tanıtımını yaptığı Google Adwords, diğer birçok arama motorunun
reklam uygulamasının da sisteminin temelini oluşturmaktadır.
Arama motoru reklamcılığının çalışma prensibi temel olarak, belirli anahtar kelimeler üzerine
tıklama başı maliyet belirlenerek, bütçe elverdiği ölçüde tıklama başı veya gösterim başı olarak
iki ayrı yöntemle internete reklam verme türüdür. Yapılan çalışmalarda da ortaya koyulduğu
üzere, ekrana bakan kişilerin öncelikle sayfanın üst satırlarına baktığı düşünüldüğünde arama
motoru reklamcılığının etkisini tahmin etmek mümkün olmaktadır. Arama motorunda
görüntülenen reklamlar sadece arama yapılan sayfanın üst kısımlarında değil, sağ kısmında da
listelenmekte, bu görüntülenen reklam sayısının artmasıyla kalmamakta aynı zamanda aynı firma
arama sorgusunun altında ve sağ tarafında aynı anda gösterilebilmekte ve böylece etki ikiye
katlanmaktadır.
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Şekil: Arama sorgusu, Google Adwords ve arama sonuçları

Yukarıda görüldüğü üzere bir arama sonrasında, aramayı yapan kişinin karşısına reklam ve
reklam olmayan iki farklı sonuç çıkmaktadır. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan web
sitesi sonuçlarında üst sıralara tırmanmak için göz önünde bulundurulması gerekenleri web sitesi
optimizasyonunda bahsetmiştik. Reklamların farkedilebilirliğini ve etkinliğini arttırmak için
dikkat edilmesi gereken unsurların başında ise reklamın ilişkilendirildiği anahtar kelimelerin
(reklamın tetiklenmesi istenilen kelimeler) seçilmesi gelmektedir. Google’ın desteğiyle basit bir
şekilde hayata geçirilebilen reklam uygulamasının, boşuna bir çabaya dönüşmemesi için uygun
kelime eşleşmesinin yapılması gerekmektedir. Uygun kelimeyi tespit etmek için sadece işletmeyi
tanımak yeterli olmamakta aynı zamanda tüketici ilgi ve ihtiyaçlarının da farkında olmak
gerekmektedir. Kişileri eyleme geçiren en önemli motivasyon unsurlarından biri bir şeye ihtiyaç
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hissetmeleri ve bu ihtiyacın karşılanacağına dair umutlarıdır. Hem ihtiyacı hem de nasıl
karşılanacağını belirlemek, hedef kitleyi tanımanın sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Google adwords, üç çeşit kelime eşleşmesine olanak sağlamaktadır. Bu eşleşmeler
(support.google.com, 2015):
Geniş eşleşme (broad match): Geniş eşleşmede sadece kullanılan (satın alınan) anahtar kelime
değil ona yakın olan kelimelerde yapılan aramalarda da reklam uygulaması görülmektedir.
Örneğin yakın anlamlılar (kadın şapkası – bayan şapkası), kelimenin yanlış yazılımları (kadn
sapkası) ya da kelimenin cümleleştirilmiş hali (kadın şapkası satın almak).
Geniş eşlemeli anahtar kelime öbeğinin bir parçası olan herhangi bir terime düzenleyici
(klavyenizdeki artı işareti (+)) ekleyebilirsiniz. Bir düzenleyici eklediğinizde, reklamlarınız, bir
kullanıcı tarafından yalnızca bu düzenlenmiş terimleri veya düzenlenmiş terimlerin yakın
varyasyonlarını herhangi bir sırada içeren aramalar yapıldığında gösterilir. Düzenleyici, sıralı
eşlemeli veya tam eşlemeli anahtar kelimelerde kullanılamaz. Alaka düzeyini arttırmak için
kullanılabilir.
Geniş eşleşme genellikle daha yüksek görünürlülük sağlar ancak daha yüksek maliyetlidir. Bu
sebeple yakından takip edilmesi gerekir.
Sıralı eşleşme (phrase match): Sıralı eşleşme, geniş eşleşmeye göre daha spesifiktir. Sıralı
eşleşme kullanıldığında reklamını görenlerin hangi aramaları yaptığı hakkında biraz daha ayrıntılı
bilgi sahibi olunabilmektedir. Sıralı eşleşmede eş anlamlılar ya da iki kelimeden oluşan anahtar
kelimelerde araya başka bir kelime eklenerek (kadın şapkası anahtar kelimesi satın alındığında,
kadın tenis şapkası sorgusunda reklam görülmez) yapılan aramalar dışarıda bırakılır. Ancak
anahtar kelimenin başına ve sonuna kelime eklenerek yapılan aramalarda gösterilir.
Tam eşleşme (exact match): Sıralı eşleşmeden daha spesifiktir. Kullanılan anahtar kelime arama
motoruna yazıldığında ancak reklam görülür.
Ayrıca kullanılan bir diğer eşleşme türü ise negatif eşleşmedir. Negatif eşleşmede belirlenilen
kelime ile arama yapıldığında reklamın çıkmayacağı garanti altına alınmış olur.
Ayrıca altının çizilmesi gereken bir nokta daha bulunmaktadır. Reklamveren, reklam raporlarını
takip ederek, reklamın hangi arama sonuçlarında daha başarılı olduğu, tıklandığı ya da satışın
gerçekleştiğini görebilir. Bu şekilde hitap ettiği kitlenin internet alışkanlıkları noktasında daha
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fazla bilgi sahibi olabilir. Anahtar kelime tespit etmeden önce hedef kitle hakkında bilgi sahibi
olmak boşa kürek sallamayı engellemektedir. Ancak teorik bilgilerin her zaman pratik alanda
yanlışlanabilme ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple eldeki bilgilerin doğruluğu belirlemek ya da
hedef kitleyle ilgili hatalı bilgilerin farkına varmak reklam takibiyle mümkündür.
Google anahtar kelime tespit sürecinde çeşitli destekler de sunmaktadır. Anahtar kelime
planlayıcısı adı altında çeşitli alternatifler ve anahtar kelimelerin değerini belirlemek için bir
puanlama sistemi kullanmaktadır. Ayrıca ön görülen anahtar kelimeler için trafik tahmini
gerçekleştirmektedir. Örneğin her anahtar kelime için 1-10 ölçeğinde raporlanan Kalite Puanı,
söz konusu anahtar kelime tarafından tetiklenen reklam ve açılış sayfalarının kalitesine ilişkin bir
tahmindir. Kalite puanının yüksek olması, sistemin reklamın ve açılış sayfasının reklamı gören
bir kullanıcı için alakalı ve yararlı olduğunu düşündüğü anlamına gelmektedir. Kalite puanının
yüksek olması tıklama başı maliyetlerde daha düşük ücretlendirme, reklam konumunun diğer
uygulamalara göre ilk sayfada ve üst sırada yer alma vb. gibi pekçok avantajı da beraberinde
getirmektedir (supportgoogle.com, 2015).
Google Adwords’ün sunduğu önemli avantajlardan bir diğeri de, reklamları kullanıcıların ilgi
alanları, lokasyon, yazım dili ve demografik özellikler gibi birçok değişkenle sınırlandırma
olanağıdır. Bu şekilde reklamların arama sorgusuna alaka düzeyini yükselterek başarının
artmasına olanak tanır.
Google Adwords uygulama sürecinde değinilebilecek birçok teknik detay ve kampanyayı etkin
hale getirmeyi amaç edinen pekçok Google destek uygulaması bulunmaktadır. Ancak reklam
uzmanı için önemli olan nokta günümüzde pek çok işletmenin kullandığı bir reklam alanını nasıl
daha etkili hale getirebiliriz sorusunun cevabıdır.
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Şekil: Google'ın sunduğu Başarı Hikayeleri

Google reklam olanaklarını kullanan firmaların öykülerini de yayınlamakta, bu şekilde
bir yandan reklam uygulamalarının tanıtımını yaparken diğer yandan kullanıcıların dilinden
nasıl ve hangi amaçla kullanılabileceğinin altını çizmektedir. Örnek teşkil etmesi açısından
başarı
öykülerinden
birine
yer
vermek
gerekirse
(http://www.google.com.tr/ads/stories/milupa.html):

“AdWords sayesinde hedef kitlemizi çok daha iyi tanıdık.“
İdil Taşar JANSEN - Milupa Aptamil Ürün Müdürü
Google AdWords Başarı Öyküsü
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1984 yılında Milupa bebek mamalarının Türkiye'de dağıtım ve pazarlamasını yapmak
üzere Çarmosan Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. adı altında faaliyete başlayan şirket, 1997’de
Royal Numico N.V. (Numico)'nun bir iştiraki tarafından satın alınarak, % 100 yabancı
sermayeli bir şirket konumuna geldi. 2001 yılından itibaren ismini değiştirerek Numil Gıda
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş olarak faaliyet göstermeye başlayıp bugünkü adını alan Milupa, 2007
yılında Numico'nun tüm hisselerinin Groupe Danone tarafından devralınmasıyla birlikte,
faaliyetlerine Groupe Danone çatısı altında devam etmeye başladı.
Bebek beslenmesi ve nutrisyon tedavisi kategorilerinde faaliyet gösteren ve geniş ar-ge
olanaklarına sahip olan Milupa, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunma vizyonuyla
hareket ediyor. 2009 yılı verilerine göre %68 ile Türkiye’de bebek beslenmesi pazarının lideri
olan şirket, konumunu pekiştirip sürdürülebilir karlı büyüme sağlama misyonu çerçevesinde;
ürünlerini tanıtım ekipleri aracılığıyla doktorlara ve sağlık personeline tanıtmanın yanı sıra,
satış ekipleri aracılığıyla ürünlerinin hedef kitleleriyle gereken bütün noktalarda buluşmasını
sağlamaya çalışıyor.
Türkiye’de ürün yelpazesi en geniş bebek beslenmesi markası olan Milupa, portföyünde
bebeklerin tüm besin ihtiyaçlarına yönelik ürünler bulunduruyor. Milupa Aptamil Biberon
Mamaları, Milupa Aptamil Büyüme Sütleri, Milupa Aptamil Kaşık Mamaları, Kavanozda
Organik meyve-sebze püreleri, çaylar ve Organik meyve suları gibi ürünlerin yanı sıra;
bebeklerin alerji, ishal, kabızlık, gaz gibi rahatsızlıklarında yardımcı olan tedavi edici özel
mamalar da sunuyor.
Mümkün olduğu kadar çok sayıda bebek için sağlıklı beslenme ürünleri sunabilmeyi ve
bilinçli bir şekilde sağlıklı nesiller yetiştirilen bir toplum oluşmasına katkıda bulunmayı
hedefleyen Milupa, en yüksek kalite ve güvenlik standartlarına uymak adına, Türkiye’ye ithal
edilen tüm mamaları AB ülkelerinde ve AB “Bebek Beslenmesi Direktifleri”ne uygun olarak
üretiyor.
İş Yaklaşımı
AdWords kullanmaya başlamadan önce diğer mecralarda yürüttüğü reklamlarla sitesinin
trafiğini ve üye sayısını artırmaya çalışan Milupa, web sitesinin ziyaretçilerinin büyük
çoğunluğunu çocuklu anneler oluşturduğundan, öncelikli olarak hamile ve yeni doğum yapmış
olan annelerin üyeliğinde artış sağlamaya odaklandı. Bu amaçla, 2008 Temmuz ayında
gerçekleştirdiği “Meyve Bebekler” lansmanı sırasında hedef kitlelerine en iyi şekilde Google
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üzerinden ulaşabileceğinden yola çıkarak, birlikte çalıştığı medya ajansı Mindshare’in önerisi
üzerine Google AdWords kullanmaya karar verdi.
Google AdWords Başarı Öyküsü
Milupa, ön araştırmalar sırasında medya ajansıyla yaptığı hedef kitle çalışmalarında titiz
davranarak annelerin eğilimlerini inceledi. Web sitesindeki arama istatistikleri, Google Trends
ve Google Insights for Search’den faydalanarak, hamile ve yeni doğum yapmış annelerin
ilgilendiği anahtar kelimeleri belirledi. Milupa, hedef kitlesindeki annelerin medya kullanım
alışkanlıklarını da göz ardı etmeyip, en fazla hangi sitelerde vakit geçirdiklerini, en fazla
ilgilendikleri konuları belirleyerek Google İçerik Ağı’ndaki siteler arasından titizlikle seçim
yaptı. Seçtiği sitelerde, stratejileri doğrultusunda dönemsel olarak metin bazlı, flash bazlı ve
video bannerlar yayınladı.
Şirketin yıl boyunca kesintisiz olarak devam eden bir AdWords iletişim planı bulunuyor.
Bu iletişim planı çerçevesinde hem ürünlerine, hem de sitesinde yer alan içeriğe ziyaretçi
çekiyor. Milupa bunun yanı sıra kullanıcıları doğrudan üye olmaya yöneltmek amacıyla üyeliğe
özendirici teklifler hazırlayıp, bu doğrultuda reklam metinleri kullanarak hamile ve yeni
annelerin üye olmasını sağlıyor. Bu temel iletişim stratejisi sabit olarak devam ederken, yıl
içerisinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen diğer kampanya ve aktivitelerini de AdWords ile
destekleyen şirket, site trafiğinin ve üyeliklerinin büyük bir kısmını AdWords kampanyaları
sayesinde sağlıyor.
Milupa Aptamil Ürün Müdürü İdil Taşar Jansen, AdWords’ün başka hiçbir mecrada
bulunmayan avantajlar sağladığını söylüyor ve ekliyor: “Hedef kitlelerine verimli bir şekilde
ulaşmak isteyen herkese AdWords’ü tavsiye ediyoruz. Bu konuda faaliyet gösteren ve
tecrübelerinden yararlanabilecekleri, proaktif çözümler önerebilecek Google AdWords uzmanı
ajanslarla çalışmaları ise en iyi ve en kaliteli sonucu almalarında yardımcı olacaktır.”
Sonuç
Milupa, AdWords kullanmaya başlamasından bu yana web sitesi ziyaretçi sayısında
%132 ve üyeliklerde %287 artış yaşadı. Ayrıca, test edilen anahtar kelime ve reklam
metinlerinin sonuçlarına bakarak hedef kitlesini çok daha iyi tanıma, en fazla merak ettiği ve
önem verdikleri konular hakkında bilgi edinme şansını yakaladı. Hamile ve yeni annelerin
iletişim bilgilerini anketörler yoluyla topladığı dönemde, doldurulan her bir formun Milupa’ya
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maliyeti ortalama 21 TL iken, AdWords kampanyaları sayesinde sitesine çektiği ve üye yaptığı
kullanıcıların ortalama maliyeti sadece 5,4 TL olarak gerçekleşti.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İnternet reklamcılığının temel uygulamalarından biri olan arama motoru
reklamcılığı ve yine şirketler için önemli bir konu olan web sitesi optimizasyonunun
temellerini oluşturduk.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi web sitelerinin
özelliklerinden biri değildir?
a)Bilgi verici olmak
b) Eğlendirici içeriğe sahip olmak
c)Tipografi
d) Geri bildirim alınabilir olmak
e) Sitenin yüklenme hızının yüksek olması

içerik

boyutunda

ele

alınabilecek

2. Aşağıdakilerden hangisi web sitelerinde dikkat edilmesi gereken görsellikle ilgili
konular arasında yer almaz?
a) Tipografi
b) Renk
c) İmge
d) Dizayn
e) Eğlendiricilik
3. Arama motoru optimizasyonu her web sayfası için önemli bir kriter olan
………………… sağlamak için yapılan çalışmalardır.
Yukarıdaki boşluğa uygun ifade aşağıdaki şıklardan hangisinde bulunmaktadır?
a) Çok ziyaret etmeyi sağlamak
b) Hızlı yüklenmeyi sağlamak
c) Eğlendirici olmayı sağlamak
d) İnteraktif olmayı sağlamak
e) Geri dönüş almayı sağlamak
4. Aşağıdakilerden hangisi arama motoru optimizasyonunun amaçları arasında yer almaz?
a) Arama motoru yazılımınızda sayfanızın nasıl göründüğünü anlar
b) Şirketlerin satışlarını arttırmayı hedefler
c) İçinde kullanım kolaylığı için dizayn çalışmalarının da bulunduğu bir dizi
optimizasyon çalışması yapar
d) Web sayfasını arama motorlarının kara listesine düşmekten kurtarır
e) Rekabet ortamında web sayfasının ön sıralarda yer almasını sağla
5. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin üst sıralarda yer alamsını sağlayan özellikler
arasında gösterilemez?
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a) Web sitesi kullanışlı açık ve basit olmalıdır.
b) Kullanıcıların web sitesini öncelikle taradıkları ve ilgilerini çeken başlıkları
görmeyi arzuladıkları unutulmamalıdır.
c) “bedava”, “indirimli” gibi kelimeler web sitesinde daha fazla dikkat
çekmektedir.
d) Web sitesinde aramalarda güncel olan konu başlıkları yer almalıdır
e) Bir şeyin neyin parçası olduğuna dikkat edilerek bir başlık altında toplanması
gerekmektedir.
6. Web sayfasının içerisinde …….. yerleştirilmesi, tarama yapmak istemeyen kullanıcılar
önceliklidir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Renkli yazılar
b) Logo
c) Anket
d) Makale
e) Arama butonu
7. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi optimizasyonunda dikkat edilmesi gereken teknik
detaylar arasında yer almaz?
a) Alan adlarında (Domain) web sitesiyle aynı konuya hitap edecek bir anahtar
kelime bulunması
b) Fazla yüklenme olmaması için resimlere açıklama imine ihtiyaç yoktur
c) Kullanılacak başlık içeriğinin web sitesinin hedefiyle uyumlu olması
d) Web sayfası kodlarına bakıldığında meta açıklama imlerinin yer alması
e) Site haritalarının bulunması
8. Aşağıdakilerden hangisi Google Adwords’te yer alan eşleşme seçeneklerinden değildir?
a) Geniş eşleşme
b) Tam eşleşme
c) Sıralı eşleşme
d) Negatif eşleşme
e)optimal eşleşme
9. …………… sadece kullanılan (satın alınan) anahtar kelime değil ona yakın olan
kelimelerde yapılan aramalarda da reklam uygulaması görülmektedir.
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Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
a) Tam eşleşmede
b) Geniş eşleşmede
c) Negatif eşleşmede
d) Sıralı eşleşmede
e) Optimal eşleşmede
10. Aşağıdakilerden hangisi Google Adwords içinde kullanılan “kalite puanı”nı
tanımlamaktadır?
a) Şirketlere başarılı uygulamaları için verilen puanlardır
b) Web sitelerini teşvik etmek için verilen puanlardır
c) Söz konusu anahtar kelime tarafından tetiklenen reklam ve açılış sayfalarının
kalitesine ilişkin bir tahmindir
d) Web sitelerini inceleyen kurulun web sitelerine düzenli olarak verdiği puanlardır
e) Hiçbiri
Yanıtlar: 1 – c, 2 – e, 3 – a, 4 – b, 5 – d, 6 – e, 7 – b, 8 – e, 9 – b, 10 – c
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13.

ONLİNE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Online Nicel Araştırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Nicel araştırma yöntemleri nelerdir?
İnternette soru formu nasıl hazırlanır?
İnternette anket katılımcıları nasıl belirlenir?
Erişim paneli nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Online nicel araştırma

Online reklam sürecinde
kullanılan online araştırma
süreçleri hakkında bilgi
sahibi olmak
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Canlı dersi takip ederek,
ders notlarını ayrıntılı olarak
okuyarak

Anahtar Kavramlar
Online Nicel Araştırma
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Giriş
Reklam uygulamaları başında ve sonunda araştırma gerektiren, ancak araştırmayla
ilerlenmesi ve başarı kazanılması olanaklı olan alanlardır. İnternet tüm reklam sürecini olduğu
gibi araştırma uygulamalarını da etkilemiş, kimi avantaj ve dezavantajlarıyla reklamcılar
dünyasında yer almaya başlamıştır. Reklam araştırmalarını genel olarak iki başlık altında
toplamak mümkündür; nicel araştırmalar ve nitel araştırmalar. Araştırma yöntemleri başlı
başına bir alan olmakla birlikte, reklamcıların en azından temel bilgilere sahip olması
gerekmektedir. Bu bölümde internetin nicel araştırmalara katkısı özet bilgi olarak verilmeye
çalışılacaktır.
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13.1. Online Nicel Araştırma
Online anket süresinin telefon yönteminden farklı olduğunu, hele yüz yüze çalışmadan
çok daha farklı olduğunu belirtmekte fayda bulunmaktadır. Daha karmaşık örneklerde online
anket için gereken toplam süre telefonla ya da yüzyüze yapılan çalışmalardan kısadır. Ancak
bu tek tek her örnekte aynı durumun geçerli olacağı anlamına gelmemektedir.

13.1.1.

Anketler ve İnternet Yöntemi

Web Anketi: Çoğu internet araştırması, bir internet tarayıcısı aracılığıyla erişim sağlanan
ankettir. Bu tür bir araştırmaya genelde web anketi denir ve çoğunlukla uzman anket yazılımıyla
hazırlanıp yürütülür. Anket örneğin HTML, JavaScript ve Flash gibi geniş bir dizi araç
yardımıyla çalıştırılabilir veya uzunca bir sayfa halinde ya da her biri bir ya da daha çok soru
içeren ardıcıl sayfalar halinde ekrana getirilebilir.
E-posta Anketleri: “E-posta anketi” terimi normalde katılımcılara e-posta yoluyla iletilen
anketleri ifade eder. Bu terim anketin belli bir siteye yerleştirilmiş olduğu ve katılımcılara eposta davetiyle gönderildiği anlamına gelmez; bu tür çalışmalara genelde “web anketi” denir.
Ne var ki –posta anketleri eskisine oranla pek ender kullanıldığından e-posta anketi teriminin
muğlaklaştığı söylenebilir. Online araştırmanın ilk günlerinde e-posta anketleri popülerdi
çünkü insanlar anketi doldururken online bağlantıyı sürdürmek zorunda değillerdi. O tarihlerde
internet oldukça yavaş çalışıyordu. Yine aynı dönemlerde pek çok kişinin e-posta adresi
olmasına karşın işyerindeki bilgisayarlarından internete girme olanağı yoktu.
İndirilebilir Anketler: İndirilebilir anket, metnin internetten yerel bir cihaza indirildiği ve
veri toplama sürecinin sonunda sonuçların sunucuya geri yollandığı bir uygulamadır.
İndirilebilir anketler PC temelli anketlerden çok, akıllı telefonlar gibi taşınabilir cihazlar
uygundur.
Başlangıçta online veri toplamanın geri kalmasının ana nedenlerinden biri, potansiyel
katılımcılarla temas kurabilmek için güvenilebilir ve ölçülebilir bir yöntemin bulunmayışıydı.
Yüzyüze araştırmalarda seçmen kayıtları, posta adres dosyaları ve benzeri kaynaklardan
yararlanılabiliyordu. Telefonla yapılan görüşmelerdeyse rehberler ve rastgele numara çevirme
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yöntemi kullanılıyordu. İnternete girildiğini gösteren bir rehber mevcut değildi ve hala mevcut
değil.
Bununla birlikte, 1990’larda ve sonrasında online anketlere yanıt veren katılımcıları
dosyalamak için çeşitli yollar geliştirdi. Katılımcılarla temas kurmanın belli başlı yöntemleri:


Online Erişim Panelleri: Online erişim panellerine erişim paneli, hatta sadece
panel de denir. SSI, eRewards, LightSpeed ve GMI gibi uluslararası online erişim
panelleri gelişkin pazarların çoğu için online örnekleme sağlayabilir. Una ek
olarak en gelişkin pazarların çoğunda çeşit çeşit yerel paneller de mevcuttur.
Online Erişim panelleriyle çalışmanın bir dizi değişik yolu vardır ama içlerinden
ikisi en tipik olanlarıdır;
o Araştırmacı panel şirketine bir örneklem tanımı ve komut dosyaları yazılıp
yerleştirilmiş bir anket bağlantısı sunar. Ardından panel şirketinin
üyelerini ankete katılmaya çağırır.
o Araştırmacı, anketi ve örneklem tanımlarını somutlarken panel şirketi,
anketin komut dosyalarını düzenler, yerine oturtur ve örnekleme sunar



Müşteri veri tabanları: Çoğu şirketin kendine göre belli bir müşteri veri tabanı
vardır. Bunlar bütün müşterileri kapsayan son derece detaylı CRM veri tabanı ya
da rastgele toplanmış e-posta adresleri listesi olabilir. Müşteri veri tabanına dayalı
bir anket yürütürken tipik yaklaşım, veri tabanından çıkarılan örnek bir üye
grubuna anket davetiyesi göndermektir.



Pazarlama veri tabanları: Pazarlama amaçlı veri tabanı bulunduran büyük
kuruluşlar vardır. Bu veri tabanına sahip müşterilerin çoğu doğrudan e-posta
şirketleridir, ama bazen piyasa araştırması örneklemi temin etmek için de
kullanılır. Piyasa araştırmacılarının bu yaklaşımla ilgili dile getirdiği başlıca
endişeler:
o Bu listedeki kişilerle ilgili bazı çekinceler olabilir
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o Araştırma sektörünün üzerinde anlaştığı kalite esaslarının hiçbiri bu
veritabanlarında bulmak mümkün değildir.
o Pazarlama listelerindeki kişiler pazarlamayı Pazar araştırmasıyla ya da
rekabeti Pazar araştırmasıyla karıştırabilir.
Erişim paneli ile pazarlama veritabanı arasındaki başlıca farklılıklar
şunlardır:
o Erişim paneli yalnızca piyasa araştırması için kullanılır, pazarlama
amacıyla kullanılmaz
o Erişim paneli üyeleri panelde bulunduklarını ve kendileriyle sadece piyasa
araştırması için temas kurulacağını bilirler.
o Piyasa araştırması online erişim panellerinin çoğu ESOMAR ilkeleri gibi
rehber prensiplere imza atmışlardır.


Müşteri panelleri: Kendi araştırma panelleri oluşturan bir dizi müşteri de vardır.
Müşteri paneli ile müşteri veri tabanı arasındaki temel fark, erişim paneli ile
pazarlama veritabanı arasındakinin aynısıdır. Müşteri panellerinin büyüklüğü
birkaç bin üyeden onbinlerce üyeye kadar değişiklik gösterebilir. Bazı paneller
şirket bünyesinden yönetilirken, bazılarının yönetimi üçüncü kişilere
bırakılmıştır.



Web sitesi ziyaretçileri: Bir web sitesini ziyaret eden kişilerden nicel seçme için
örnekleme yapılabilir. Örneğin bir online haber servisini ziyaret edenlerden web
sitesiyle, haber servisinin arkasındaki markayla ya da haber servisiyle ilgili bir
ankete katılmaları istenebilir. Katılımcıları ankete davet etmenin iki yolu vardır:
o Popup ya da pop-under benzeri bir uygulama kullanmak
o Web sitesine davetiye koymak
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13.1.2.

Gelişigüzel örnekleme: Gelişigüzel örnekleme mantığı, bir panel ya da topluluğa
katılmak üzere daha önceden seçilmiş aynı küçük alt gruba yeniden gitmek yerine,
gerek duyulduğu anda yeni katılımcılar bulup kaydetmektedir. Gelişi güzel
örnekleme taraftarları, online erişim panellerine kıyasla, rastgele örneklemeye en
yakın yöntem olduğunu iddia ederler. Ne var ki bunarın çoğu gelişigüzel
örneklemenin tazeliği üzerinde yoğunlaşırken, temsili yanlarının geçerliliği
üzerinde pek durmazlar. Online erişim panelleri üyelerinin yılda 100 kadar ankete
yanıt verebileceğine dikkat çeker, buna karşılık gelişigüzel örnekleme yoluyla
belirlenen taze katılımcıların yanıtlarının çok sayıda anket bitirmiş olmanın
etkisinden arınmış olacağını söylerler

Anketi İnternete Taşımak

Online anket sürecinden bahsetmeden önce, ankette bulunan bazı özelliklerden haberdar olmak
gerekmektedir. Pek çok uygulayıcı tarafından farklı nitelendirilmeleri olsa da genel olarak bir
anket formunun üzerinde bulunan özellikle r aşağıdaki gibidir.
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Online anketle yüzyüze ya da telefonla anket arasındaki en büyük fark, katılımcının online
anketi kendi başına doldurmasıdır. Online soru fromunu kişinin tek başına yanıtlayacak olması,
araştırmacının bu tarz anketi hazırlarken aklından çıkarmaması gereken bir etmendir. Anket
öyle düzenlenmelidir ki, katılımcı ne sorulduğunu iyi anlamalıdır. Görüşme yoluyla yapılan
anketlerden kişinin kafasının karıştığı durumlar farkedilir ve tolere edilmeye çalışılır. Fakat
online ortamda böyle bir ihtimal yoktur. Katılımcıların kendi başlarına doldururken sıkıntı
yaşamamaları için dikkat edilmesi gereken bazı özellikler şunlardır:


Kolay anlaşılır açık seçik bir dil kullanın. Mesajınızı net iletecek en az sayıda tutarlı
sözcük kullanın



Üslubunuz kibar ve samimi olsun. Unutmayın ki katılımcılar araştırmacılar için iş
yapıyor, araştırmacılar onlar için değil



Katılımcıların çalışmanın hangi noktasında olduklarını anlamasına yardımcı olun. Söz
gelimi şimdi sırada ne var, anketin neresine geldik gibi bölüm bölüm tanıtım



Anketin araştırma hedefleriyle uyumlu ve olabildiğince kısa ve hoş olmasına gayret
edin.



Yanıtlamayı bitirdikten sonra katılımcılara teşekkür etmeyi unutmayın

Anketin basit ve anlaşılır olmasının dışında sayfadaki soru düzeni yani sayfaya nasıl
yerleştirildikleri, sayfadaki soru adedi gibi konular da önem kazanmaktadır. Sayfaya
yerleştirilecek soru sayısı ve soruların nasıl yerleştirileceği yatay ve dikey scroll bar (sayfayı
yana ve yukarı aşağı hareket ettirmeyi sağlayan düğme) kullanımının yapılıp yapılmayacağı
sorusunu da getirecektir. Eğer iki soru birbiriyle alakalıysa ve aynı ekrana sığmıyorsa o zaman
ikisini aynı sayfaya sığdırmak anlamlı olur. Soruları aynı sayfaya koymak anket daha kısa
sürecekmiş izlenimi verebilir. İşin gerçeği Mouse tıklatma sayısını azaltacağı ve yanıtlayanın
okuyacağı üst başlık adedini düşüreceği için bu izlenim doğrudur.
Diğer bir tartışma geri düğmesinin yerleştirilip yerleştirilmemesi içindir. Yerleştirilmesini
uygun görmeyenler, araştırmacıların akla ilk gelen yanıtı tercih ettiklerini üzerine
düşünmelerini istemediklerini ifade etmektedir. Geri düğmesini savunanlar ise katılımcılara
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hatalarını düzeltme olanağı ya da belli bir ölçüde kontrol duygusu vermenin doğru olacağını
öne sürmektedirler.
Online nicel araştırmalar sadece anket hazırlığı ya da anketi yanıtlayacak kişilerin tespitiyle
sınırlı değildir ancak bu bilgiler en azından sürecin nasıl işlediği ile ilgili fikir sahibi olunmasına
yardımcı olmaktadır. Bahsedilen noktalar dışında online ve geleneksel araştırmalardaki hedef
kitle farkı, soru farkı gibi değişkenler, anketi cevaplayacak olanların internet alışkanlıkları ve
daha pek çok konu bu alanda incelenmelidir. Örneğin Uçak biletinizi hangi yolla alıyorsunuz?
Sorusu internet için uygun değildir. Bu sorunun cevabı internet üzerinden anketi yanıtlayanların
büyük çoğunluğunda internet olarak cevap bulacaktır. Bu durum da sağlıklı veri alınmasının
önüne geçilecektir.
Hızla gelişen online araştırma sürecinin hız, coğrafi sınırlamaların bulunmayışı, zaman
sınırlaması olmayışı gibi avantajları mevcuttur ancak bu avantajların dezavantaja dönüşmemesi
için bir yandan sanal uzam iyi analiz edilmeli diğer yandan tüketicilerin sanal uzamdaki
davranışları üzerine titizlikle eğilinmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklam uygulamalarına başlamadan ve bittikten sonra reklamcıların önünü
görmelerini sağlayan araştırma yöntemlerinden nicel araştırma yöntemlerinin temeller
hakkında bilgi sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi internette kullanılan anket türlerinden biridir?
a) Sosyal anketler
b) İnternet anketi
c) İndirilebilir anketler
d) Tüketici anketleri
e) Üretici anketleri
2. Çoğu internet araştırması, bir internet tarayıcısı aracılığıyla erişim sağlanan ankettir. Bu
tür bir araştırmaya genelde ……………. denir ve çoğunlukla uzman anket yazılımıyla
hazırlanıp yürütülür.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) İndirilebilir anket
b) e-posta anketi
c) Online anket
d) Web anketi
e) Tüketici anketi
3. Aşağıdakilerden hangisi e-posta anketinin eskisine nazaran kullanılmama
sebeplerindendir?
a) Eskiden internetin yavaş ve her yerde kullanılamaz olmasına karşın günümüzde
internetin kolay erişilebilir ve hızlı olmasından dolayı
b) Tüketicilerin e-postalarındaki anketlere sıcak bakmamalarından
c) Şirketlerin e-posta anketlerini külfet olarak görmelerinden
d) Diğer anket yöntemlerinin daha avantajlı olmasından
e) E-posta anketlerinin analiz sürecinde yaşanan zorluklardan
4. Aşağıdakilerden hangisi online anketlere katılanları dosyalamak için geliştirilen
yollardan değildir?
a) Online erişim panelleri
b) Müşteri veri tabanları
c) Araştırmayı tıklayan tekil ziyaretçi sayısı
d) Pazarlama veri tabanları
e) Müşteri panelleri
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5. Aşağıdakilerden hangisi online erişim panellerinin çalışma yöntemlerinden birisidir?
a) Araştırma şirketi hazır anketlerden bir derleme yaparak şirkete öneri olarak sunar
b) Ajanslar tarafından anket oluşturulur ve erişim panellerine sunulmak üzere
araştırma şirketine gönderilir.
c) Şirketten alınan brief doğrultusunda önerilerde bulunulur ve hazırlanılan öneriler
deneme amaçlı panelde sunulur
d) Araştırmacı, anketi ve örneklem tanımlarını somutlarken panel şirketi, anketin
komut dosyalarını düzenler, yerine oturtur ve örnekleme sunar
e) Şirket çalışanlarından bir grup üzerinde anketin güvenirlilik testi yapılır ve erişime
sunulur
6. ………….. son derece detaylı CRM veri tabanı ya da rastgele toplanmış e-posta
adresleri listesi olabilir.
Online nicel araştırmalarla ilgili yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Online erişim panelleri
b) Pazarlama veri tabanları
c) İnternet anket listesi
d) Müşteri panelleri
e) Müşteri veri tabanları
7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama veri tabanı kullanımında duyulan endişeler arasında
sayılamaz?
a) Bu listedeki kişilerle ilgili bazı çekinceler olabilir
b) Araştırma sektörünün üzerinde anlaştığı kalite esaslarının hiçbiri bu
veritabanlarında bulmak mümkün değildir.
c) Pazarlama listelerindeki kişiler pazarlamayı Pazar araştırmasıyla karıştırabilirler
d) Pazarlama listelerindeki kişiler rekabeti Pazar araştırmasıyla karıştırabilir.
e) Pazarlama listeleri tüm şirketlerde benzer olabilir
8. Aşağıdakilerden hangisi erişim paneli ile pazarlama veri tabanı arasındaki
farklılıklardan değildir?
a) Erişim paneli yalnızca piyasa araştırması için kullanılır, pazarlama amacıyla
kullanılmaz
b) Erişim paneli üyeleri panelde bulunduklarını bilirler
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c) Erişim paneli üyeleri kendileriyle sadece piyasa araştırması için temas kurulacağını
bilirler
d) Erişim panelleri pazarlama veri tabanlarının içinden doğarlar
e) Piyasa araştırması online erişim panellerinin çoğu ESOMAR ilkeleri gibi rehber
prensiplere imza atmışlardır.
9. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesini ziyaret edenleri ankete davet etme
yollarındandır?
a) Araştırma sitesinin sayfasıyla bağlantı kurmak
b)
c)
d)
e)

Web sitesine davetiye koymak
E-posta davetiyesiyle web sitesine yönlendirmek
Anketi ekran koruyucusuna dönüştürmek
Anket linklerini reklamlara vermek

10. …………….., bir panel ya da topluluğa katılmak üzere daha önceden seçilmiş aynı
küçük alt gruba yeniden gitmek yerine, gerek duyulduğu anda yeni katılımcılar bulup
kaydetmektedir.
Online nicel araştırmalarla ilgili yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gelişigüzel örnekleme
b) Online veri tabanı
c) Müşteri panelleri
d) Pazarlama veri tabanı
e) Erişim panelleri
Yanıtlar: 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – c, 5 – d, 6 – e, 7 – e, 8 – d, 9 – b, 10 – a
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14.

ONLİNE NİTEL ARAŞTIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Online nitel araştırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Nitel araştırma yöntemleri nelerdir?
2. Nitel araştırmanın özellikleri nelerdir?
3. Netnografi nedir?
4. Netnografi hangi süreçlerden oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Online nitel araştırma

Online nitel araştırmalar
hakkında bilgi sahibi olmak
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Canlı dersi takip ederek,
ders notlarını ayrıntılı olarak
okuyarak ve güncel
örneklerle bağdaştırarak.

Anahtar Kavramlar
Online nitel araştırma
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Giriş
Reklam araştırmalarının internet üzerinden sürdürülmesi nicel araştırmaları oluğu kadar
hatta nicel araştırmalardan daha fazla nitel araştırmaları etkilemiştir. Özellikle sosyal medya
üzerinden yaşanan hayatlar, internetin tüketicilerin bir parçası haline gelmesi dolayısıyla
internet üzerinden tüketicilerin tanınabilmesine olanak sağlamaktadır.
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14.1. Online Nitel Araştırmalar

Sayılabilir ve araştırmacıya göre değişmeyen sonuçlar nicel araştırma verilerine dayanmakla
birlikte, konuşma, görüşme, gözlem gibi tetkikler ve araştırmacının yorumlarıyla şekillenen
çalışmalar nitel olarak değerlendirilir.
Nicel ve nitel yöntemler arasında belli başlı farklılıklar şöyle sıralanabilir (Böke vd., 2014:
289):

Nicel Araştırmalar

Nitel Araştırmalar

Davranışların objektif gerçeklerle açıklanabileceğini
savunan pozitivist paradigmaya dayanır

Davranışların sunjektif gerçeklerle açıklanabileceğini
savunan fenomenolojik paradigmaya dayanır

Deneysel ortamlarda yapılır

Doğal ortamlarda yapılır

Ölçmeyi amaçlar ve ölçüm yapar

Derinlemesine incelemeyi amaçlar ve yorum yapar.

Sonuçlar sayılarla açıklanır

Sonuçlar zengin anlatımlarla ve yorumlarla açıklanır

Araştırma dizaynı ve ölçüm yöntemleri sistemli ve
belirlenmiş kurallarla sınırlıdır

Araştırma dizaynı ve ölçüm yöntemleri esnektir.

Tümden gelimci bir yaklaşım izler

Tümevarımcı bir yaklaşım izler
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Online nitel araştırma teknikleri şu şekilde sıralanabilir (Poynter, 2012: 143):
Online odak grupları: Online odak gruplarında insanlar uzmanlaşmış bir sohbet yazılımı
kullanarak belli bir web sitesinde toplanırlar. Online odak grubunun paradigması her ne kadar
fiziksel temas ve karşı karşıay gelmenin sıcaklığından yoksunsa da, yüzyüze çalışma gruplarına
çok benzer
Duyuru tahtası grupları: Duyuru tahtası grupları zamanla oluşur, bu yüzden odak gruplarından
farklı bir paradigmaya yüzeysel yaklaşımlardan çok daha fazla çok yönlü düşüncelere dayanır.
Duyuru tahtası gruplarının üyeleri görüşlerini uygun gördükleri durumlarda ve düşünmek ve
düşüncelerini derinleştirmek için daha çok zamana sahip olmanın avantajıyla dile getirirler.
E-posta grupları: E-posta grupları basit e-posta yollama mekanizmasına dayalı olarak
sürdürülen grup iletişimidir. E-posta grupları internette ilk çıkan nitel araştırma araçlarıydı ama
şuanda eskisi kadar kullanılmamaktalar.
Sanal alemler: Second life gibi sanal alemler sanal araştırmalar için ilginç olanaklar yaratıyor.
Ancak sanal alemlerin internet kullanıcıları ana akımı arasında kayda değer bir yer edinmemesi
bu gelişmeyi bir ölçüde olumsuz etkilemiştir.
Paralel derinlemesine görüşmeler: Bu online derinlemesine görüşmeler çok sayıda
derinlemesine görüşmeyi birbirine paralel olarak yürütme yöntemidir. Esas olarak
katılımcıların diğerlerinin katkılarını görmesine olanak vermeyecek şekilde değiştirilmiş
duyuru tahtası yazılımlarıyla gerçekleştirilir.Modoretör birbirlerinden habersiz tüm deneklerle
görüşebilir ve hepsinin yazdıklarını okuyabilir. Klasik derinlemesine görüşmeler aynı
telefondaki gibi online sohbet, Skype veya anında mesaj gibi yöntemler aracılığıyla, internetten
de yürütülebilir.
Nicel anketlerin nitel açımlaması: Nicel araştırmalar başından beri yoruma açık soruları içerse
de, internet nicel anketlere geniş bir nitel geri beslemeve açımlama ekleme olanağı
kazandırmıştır. Nicel anketlerin kazandığı bu eklentiler arasında kullanıcılara online görüntü
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ekleme, web kamerası aracılığıyla yorum iletme ve anket sonrası portallar kullanma olanağı
gibi araçlar yer almaktadır.
Fiziksel grupları uzaktan gözleme: Fiilen biraraya gelen klasik bir gruba ait video görüntüleri,
etiketleme, ve arşivleme sistemleriyle güçlendirilmiş bir geniş bant internet bağlantısı kullanan
dünyanın herhangi bir yerindeki gözlemcilere internet aracılığıyla iletilebilir.
İnternet nitel araştırmalara farklı kapılar açımıştır. Kullanılan her bir yönteme burada yer
vermek mümkün değildir ancak örnek teşkül etmesi açısından; netnografik araştırmalar,
blogların araştırma sürecinde kullanımı ve sanal topluluklar üzerinden yürütülen çalışmalar
kısaca özetlenmeye çalışılacaktır.

14.1.1.

Netnografi

Sanal uzam üzerinde de şekillenen bir hayatımız olduğunu öngördüğümüzde, bu hayatın
fiziksel dünyadakinden farklı olarak daha fazla insanın gözleri önünde yaşandığını da
kabullenmiş olmaktayız. İnternet üzerinden sürdürdüğümüz hayatlarımızı takip edenlerden biri
de şirketlerdir. Sosyal paylaşım sitelerinde, kadınların ilişki durumlarını takip ederek, “ilişkisi
var”dan “ilişkisi yok”a dönüş yapan kadınlara saç boyalarıyla ilgili reklamları ulaştıran şirketler
bu izlemenin/takibin güzel bir örneğidir. Genel olarak netnografik araştırmalar olarak
tanımlayabileceğimiz bu gözlem tekniğini aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür (Dahan &
Levi, 2012: 35):
“Kozinets tarafından 1990’lı yıllarda ortaya atılan ve tüketici davranışı ile pazarlamanın çeşitli
araştırma konuları için kullanılmaya başlanan netnografya en basit şekliyle internet mecrasında
uygulanan etnografya araştırma metodu şeklinde tanımlanmaktadır. Netnografyayı, kültürel
antropoloji gelenek ve tekniklerini, bilgisayar temelli iletişimler sayesinde ortaya çıkan
topluluklara uyarlayan yeni bir kalitatif araştırma metodu olarak tarif etmek doğru bir yaklaşım
olacaktır. Metot, Sage Sosyal Araştırma Metotları Sözlüğü’nde (Sage Dictionary of Social
Research Methods) antropolojinin geleneksel ve yüz yüze yürütülen etnografya araştırma
tekniklerini bilgisayar temelli iletişimler sayesinde oluşan çevrimiçi kültür ve toplulukların
çalışmalarına uyarlayan kalitatif ve yorumsal araştırma metodolojisi şeklinde açıklanmaktadır.
Netnografya, tüketici gruplarının ihtiyaçlarını ve karar motivasyonlarını anlamak için çevrimiçi
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topluluklarda yer alan bilgilerden faydalanmakta ve araştırmacılara tüketici iç görüsü sağlayan
çevrimiçi pazar araştırmasına olanak tanımaktadır.”
Netnografi, beş aşamalı bir araştırma yöntemidir:
1. Giriş: Araştırma amacının netleştirilmesi, araştırma sorularının oluşturulması ve uygun
online toplulukların belirlenmesi ilk aşamada yapılacak işlerdir. Araştırmanın amacının
analizden önce net bir şekilde belirlenmesi araştırmanın içeriği anlamlandırılmaya
çalışılırken kaybolup gitmesini engeller. Veriler ancak araştırma sorularına yanıt
arayacak şekilde analiz edilebilir ve bu analiz oldukça meşakkatli bir iştir. Araştırmanın
analizinde, ilerleyen aşamalarda ortaya çıkan herbir yeni soru araştırmacının tekrar başa
dönmesini gerektirir. Keşfe yönelik akademik araştırmalar için bu çok normal ve arzu
edilen bir araştırma sürecidir. Ancak sektöre yönelik araştırmalarda zaman daha
kısıtlıdır ve araştırmanın amacı daha nettir. Bu bedenle araştırma öncesinde
araştırmanın amacı ve bu araştırmanın ışık tutması gereken olgular üzerinde dikatle ve
önemle durulmasında fayda olacaktır. Araştırmanın amacına uygun bir online topluluk
belirlenmesi ve bu topluluğun üyelerinin bir araya geldiklerimecraların ve ürettikleri
online içeriğin azami düzeyde tespiti çok önemlidir. Bunun için bloglar, arama
motorları, bookmarking siteleri, sosyal ağlar üzerinden kapsamlı bir araştırma yapılması
gerekir. Netnografik araştırmalara en uygun topluluklar online mecralar üzerinden
sosyal etkileşimi yüksek olan, bir diğer değişle aktif ve düzenli olarak sosyal içerik
üreten topluluklardır.
2. Veri toplama: Netnografik araştırmanın verisi (1) mercek altına alınan online
toplulukların internet ortamında yarattıkları tüm metin ve grafik tabanlı içeriğin direkt
kopyalanması ile oluşturulan veri havuzu (2) araştırmacının kendi gözlemlerini içeren
notlar (3) online görüşmelerin transkriptlerinden oluşur. Bu içeriğin tamamı
araştırmacının defalarca geri dönüp tekrar inceleyebileceği, karıştırıp formatını
değiştirebileceği, derleyip içinden alıntılar yapabileceğibir şekilde kullanıma hazır
olmalıdır. Eğer sadece gözlemsel değil de katılımcı bir netnografik araştırma yapılıyorsa
araştırmacının topluluk içindeki deneyimi devam ettiği sürece veri toplama süreci de
devam eder.
3. Analiz ve yorumlama: Bu aşama, kalitatif veri analizi konusunda uzmanlık ve deneyim
gerektiren tekrarlamalı bir yorum sürecidir. Bilgiler kodlanır, karşılaştırılır,
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sınıflandırılır ve anlamlandırılır. Her yeni bir içerik ile karşılaşıldığında eski içeriklerin
oluşturduğu anlamlar bütünü yeniden değerlendirilir, gerekli olduğu durumlarda
sınıflandırmalar yeniden yapılır ve bu süreç en son bilgi parçacığı da bütüne dahil
edilene kadar tekrarlanır. Verilerin değerlendirilmesi tamamen yoruma dayalı bir işlem
olduğundan netnografik araştırma sonuçlarının güvenirliliği araştırmacının analiz
sürecine araştırılan konuya ve mercek altındaki topluluğun kültürüne ne kadar hakim
olduğu ile doğrudan ilişkilidir.
Kodlama, farklı formatlardaki ifadelerin özleri doğrultusunda parçalara ayrılması
işlemidir. Sonra kodlanmışolan ifadeler sınıflandırılarak anlam grupları oluşturulur.
Örneğin, kahve hakkında tartışan bir topluluk üyelerinin kullandıkları tüm ifadeler
içerdikleri anlamlar doğrultusunda birer birer kodlanır. Daha sonra bu kodlanmış olan
bilgi parçacıklarından bir kısmının biraraya geldiklerinde kahve içme adabını
oluşturdukları fark edilebilir. Kahve adabı ile ilgili sarf edilen sözle, dolayısıyla topluluk
üyeleriiçin geçerli olan ve kabul gören kahve adabının ne olduğu keşfedilmiş olur. Bu
yöndeki tartışmanın şiddeti, topluluk üyelerinin kaçının bu sözleri hangi bağlamlarda
kullandığı ve bu sözlerin hangi tepkilere yol açtığı incelendiğinde kahve adabının bu
topluluk için ne kadar önemli olduğu ve ne ifade ettiği anlaşılmış olur.
Veri incelemesi sadece kelime ve ifadelerin anlamlarının irdelenmesi, anlamları
doğrultusunda kodlanıp sınıflandırılması ve bunların frekans analizlerinin
yapılmasından ibaret değildir. Genel tartışma temalarının belirlenmesi, topluluk
ortamında kabul gören ve görmeyen davranış kalıplarının tespit edilmesi, topluluk
üyelerinin hayallerinin ve açıkça dile getirilemeyen arzularının ve korkularının deşifre
edilmesi topluluğun değer verdiği kavram, ikon ve davranışların keşfedilmesi gibi
markalar için stratejik önem taşıyanbilgilerin ortaya çıkarılması da analiz ve yorumlama
srecinin olası çıktıları arasındadır. Bu tip genel çıkarımların yapılabilmesi için tüm bakir
ve kodlanmış bilgilerin defalarca gözden geçirilmesi ve farklı teoriler ışığında tekrar
tekrar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi gerekir. ,
4. Araştırma Etiği: Netnografi ve benzer araştırma yöntemlerinin hiçbiri bir ajanlık
operasyonu değildir ve asla bu şekilde görülmemelidir. Netnografi önceki bölümlerde
altı çizmeye çalışılan modern pazarlama felsefesi doğrultusunda dürüst, samimi ve
pazara sunulan değerin arttırılması için çabalayan bir araştırma insiyatifindenbaşka bir
şey değildir. Bu şkilde görülüp, açıkça uygulandığında tüketiciler tarafından
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yadırganma ihtimali çok düşük olacaktır. Ayrıca araştırma sonuçları rapora
dönüştürülürken kullanılan ifadelerin sahiplerinin, topluluk üyelerinin ve araştırmacıya
bilgi sağlayan kişilerin kimlikleri gizli tutulmalı; bu bilgilerin ortaya çıkmasının
engellenmesi için gerekli tedbirler alınmılıdır.
5. Üyelere Danışma: Araştırma sonuçlarının ve genel çıkarımların kontrol edilmesi ve
araştırmacının yorumlarının gerçeği ne derece yansıttığının incelenmesi için
danışılabilecek en doğal ve yetkin bilirkişiler yine incelemede olan topluluğun üyeleri
olacaktır. Araştırma raporunun bazı kısımlarının topluluğun etkileşime geçtiği online
mecralar üzerinden alenen yoruma açılması veya bazı topluluk üyelerinin seçiliğ
yardımlarının istenmesi yoluyla üyelere danışılabilir. Bu adım genelde atlanan, ancak
uyulandığında çok elzem eksikliklerin veya yanlış anlaşılmaların giderilmesini
sağlayabilen önemli bir adımdır.

14.1.2.

Online Araştırma Toplulukları

Online araştırma toplulukları özel olarak piyasa araştırmasını kolaylaştırmak üzere
yaratılmıştır. Doğal topluluklar örn. Facebook ya da marka toplulukları örn. Starbucks’ın
MyStrabucksIdea diğer online topluluklardan farklıdır. Online araştırma toplulukları için en
uyun adın hangisi olduğu konusunda tartışmalar hala devam etmektedir. Araştırma toplulukları
esas olarak birbirinden çok farklı iki şekilde kullanılır (Poynter, 2012):
1. Örneğin bir reklam kampanyası tasarımı, belli bir hizmet açısından müşterinin
kullanımıyla ilgili soruları saptamak ya da yeni bir web sitesi tasarımını test etmek gibi
somut bir araştırma problemine çözüm bulmak üzere oluşturulur. Somut sorunlarla
ilgilenen bu topluluklar genellikle kısa süreli olur (yani üç ayı geçmez) ve hem nitel
hem nicel diğer geçici araştırma teknikleriyle doğrudan rekabete girer
2. Kesintisiz bir kaynak olarak kullanılan diğer araştırma topluluklarıysa örgütlere geniş
bir konu yelpazasi üzerinde verimli ve maliyet etkin araştırmalar yürütme olanağı
sağlar. Bu topluluklar genellikle daha uzun sürelidir (6 ay ve üzeri)
Araştırma toplulukları kısaca aşağıdaki gibi gruplandırılabilir(Poynter, 2012):
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Kısa süreli topluluklar: geçici somut bir projenin gereksinimlerini karşılamaya yeterli
süre çalışır. Tipik bir kısa süreli topluluğun uzunluğu 3 gün ile 3 ay arasında ve
çoğunlukla 30 ila 300 üye arasında oynar. Devamlı topluluklardan farklı olarak kısa
süreli topluluklar geleneksel ad hoc (amaca yönelik) araştırma problemine alternatif bir
çözüm olarak işlev gösterir. Kısa süreli topluluklar normalde müşterilerin kendi
bünyesinde değil, bir araştırma ajansı tarafındanoluşturulur ve yönetilir.



Uzun süreli topluluklar: Genellikle somut bir projeden çok bir dizi araştırma konusunu
ele alan bir gruptur. Uzun süreli topluluk genelinde işi sipariş eden kurum için bir
araştırma kaynağı işlevi üstlenir. Çoğu kez uzun süreli toplulukla sürekli topluluk
arasındaki fark çok azdır. Tipik bir uzun süreli topluluğun süre sayısı kısa süreli bir
topluluktan fazladır, örneğin 100’le 1200 arasındadır; ancak istisna çerçevesi oldukça
geniştir. Bir topluluktaki üye sayısıyla kullanılan teşvik düzeyi arasında bir etkileşim
szö konusudur. Bir toplulukta büyük ölçekli teşvikler kullanılıyorsa maliyetlerin
tırmanmasına fırsat vermemek için daha az sayıda üye bulundurma eğilimi öne çıkar.



Açık ve Kapalı Topluluklar: Kapalı toplulukların üyeleri sadece davetiye ile kabul
edilir. Bu yöntem uygunsuz kişilerin projeye girme riskini azaltır. Kapalı topluluk
normalde bir üyelik sistemi ve şifreyle korunur, ki bu da onu gözlerden gizlemeye yarar.
Topluluk oluşturulurken genellikle kapalı gruplar tercih edilir bunların sebepleri:
o Topluluğun boyutlarını denetleyebilmek
o Topluluğun, örneğin son altı ayda en az iki kez aynı hizmetten yararlanmış olan
tüketiciler gibi belli bir grubu hedef almasını kolaylaştırmak
o Profesyonel katılımcıları ve ücretli anket siteleri gibi internet sitelerini
topluluktan uzak tutacak bir teşvik sistemi uygulayabilmek
o Topluluk üyelerine gizlilik açısından daha fazla güvence sunmak
o Topluluğun güvenliğini rakipler ve medyanın grupta denenen fikirlerden ve de
yürütülen söyleşilerden haberdar olmasını önleyecek şekilde yükseltmek
Bazı dumlarda açık topluluklar da tercih nedeni olabilir. Aşağıdaki durumlar açık
toplulukların tercih edilme sebepleri arasıdnadır:
o Araştırma içgörü edinmekten çok, katılıma önem veriyorsa
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o Topluluğun amacı araştırmadan daha geniş kapsamlıysa, örneğin bir fikrin
ağızdan ağıza yayılmasıysa
o Organizasyon bir online topluluğun boyutlarını maksimize etmeye çalışıyorsa
o Organizasyonun açıklık ve şeffaflık gibi özelliklerini, en çok da insana kulak
verdiğini göstermek gibi bir niyeti varsa


Melez Topluluklar: Melez topluluklar hem araştırma amaçlı hem de pazarlama amaçlı
kullanılabilen gruplardır. Örnek vermek gerekirse MyStarbucksIdea (Starbucks
Fikrim), Starbucks’ın geliştirdiği, SalesForce’un (satış gücü) oluşturduğu platformu
kullanan bir marka topluluğudur. Topluluk ABD odaklı olmakla birlikte, ABD dışında
da binlerce üyesi vardır. Özünde müşterilerin Starbucks’a ait fikir önerilerinde
bulunması ve getirilen fikirleri oylayıp yorumlaması için geliştirilmiş bir araçtır. 2008
yılında siteye ilk 6 ayda 75 bin fikir ulaşması nedeniyle MyStarbucksIdea Forrester
Groundswell ödülüne layık görüldü. Siteyi görmek için üye olmak zorunlu değilse de
görüş ya da değerlendirme göndermek için üye olmak gerekmektedir.
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Şekil: http://mystarbucksidea.force.com/apex/idealist?lsi=0&cat=Food
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tüm reklamcılık çalışmalarında önemli rol oynayan araştırma süreci içinde
online nitel araştırmalar hakkında fikir sahibi olduk
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özellikleri arasında yer almaz?
a) Doğal ortamlarda yapılır
b) Araştırma dizaynı ve ölçüm yöntemleri esnektir.
c) Tümevarımcı bir yaklaşım izler
d) Deneysel ortamlarda yapılır
e) Derinlemesine incelemeyi amaçlar ve yorum yapar.
2. Aşağıdakilerden hangisi online nitel araştırma teknikleri arasında sıralanamaz?
a) Online odak grupları
b) Anket grupları
c) Duyuru tahtası grupları
d) E-posta grupları
e) Sanal Alemler
3. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden sürdürülen paralel derinlemesine
görüşmenin özelliklerinden değildir?
a) çok sayıda derinlemesine görüşmeyi birbirine paralel olarak yürütme yöntemidir
b) Katılımcılar diğerlerinin katkısını görmezler
c) Değiştirilmiş duyuru tahtası yazılımıyla gerçekleşir
d) Gerçekleşebilmesi için birden fazla moderatöre ihtiayaç vardır
e) Modoretör birbirlerinden habersiz tüm deneklerle görüşebilir ve hepsinin
yazdıklarını okuyabilir
4. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde netnografik araştırmalar fikrini ortaya
atmıştır?
a) Dahan
b) Campell
c) Kozinets
d) Grunig
e) Johnson
5. Aşağıdakilerden hangisi netnografinin aşamalarından değildir?
a) Giriş
b) Veri toplama
c) Analiz ve yorumlama
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d) Üyelere danışma
e) Veri girişi
6. Aşağıdakilerden hangisi netnografik araştırmaların ilk aşamasında yapılması gerekenler
arasında yer almaz?
a) Araştırmanın netleştirilmesi
b) Verilerin toplanması
c) Araştırmanın sorularının oluşturulması
d) Uygun online toplulukların belirlenmesi
e) Sosyal etkileşimi yüksek, içerik üreten online toplulukların tespit edilmesi
7. Aşağıdakilerden hangisi netnografinin verileri arasında sayılamaz?
a) mercek altına alınan online toplulukların internet ortamında yarattıkları tüm metin
içeriğinin direkt kopyalanması ile oluşturulan veri havuzu
b) Online görüşmelerin transkriptleri
c) Topluluktaki kişilerin kimlik bilgileri
d) mercek altına alınan online toplulukların internet ortamında yarattıkları tüm grafik
tabanlı içeriğin direkt kopyalanması ile oluşturulan veri havuzu
e) araştırmacının kendi gözlemlerini içeren notlar online görüşmelerin transkriptlerin
8. Aşağıdakilerden hangisi netnografide araştırmanın analiz ve yorumlama süreçlerinden
değildir?
a) Kodlama
b) Karşılaştırma
c) Sınıflandırma
d) Anlamlandırma
e) Eşleştirme
9. Aşağıdakilerden hangisi netnografik araştırmaların analiz ve yorumlama sürecinde
farklı formatlardaki ifadelerin özleri doğrultusunda parçalara ayrılması işlemidir?
a) Kodlama
b) Sınıflandırma
c) Anlamlandırma
d) Eşleştirme
e) Karşılaştırma
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10. Aşağıdakilerden hangisi netnografik araştırmalarda araştırma sonuçlarının ve genel
çıkarımların kontrol edilmesi ve araştırmacının yorumlarının gerçeği ne derece
yansıttığının incelenmesi için danışılabilecek grup olarak nitelendirilebilir?
a) Uzman araştırmacılar
b) Akademisyenler
c) Grup üyeleri
d) Grup üyeleri dışında kalan internet kullanıcıları
e) Geçmiş araştırma yürütücüleri
Yanıtlar: 1 – d, 2 – b, 3 – d, 4 – c, 5 – e, 6 – b, 7 – c, 8 – e, 9 – a, 10 – c
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