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1-DİJİTAL PAZARLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1-Dijital Pazarlama
1.1.İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı Sayıları
1.2.En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları
1.3.Dijital Pazarlama ve Dijital Pazarlamanın Sunduğu Olanaklar

7

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Dijital ortamda gezinirken ne tür reklamlarla karşılaşıyorsunuz?
2- En çok kullanılan sosyal medya platformları hangileri?
3-Dijital Pazarlama sizce hangi yeni olanakları sunuyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnternet ve Sosyal Medya
Kullanıcı Sayıları

İnternet ve sosyal medya
kullanıcı sayılarını
öğrenmek

En Çok Kullanılan Sosyal
Medya Platformları

En çok kullanılan sosyal
medya platformlarını
öğrenmek

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Dijital Pazarlama ve Dijital
Pazarlamanın Sunduğu
Olanaklar

Dijital pazarlama ve dijital
pazarlamanın sunduğu
olanakları öğrenmek

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

9

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•

Dijital Pazarlama

•

Web 2.0
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1-DİJİTAL PAZARLAMA
1.1.İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı Sayıları
We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan “Dijital in 2020” Raporu’na göre 1 yaklaşık
7.75 milyarlık dünya nüfusunun % 67’si mobil cihaz kullanıcısı, % 59’u internet kullanıcısı, %
49’i aktif sosyal medya kullanıcısı.

1

wearesocial.com, 30.01.2020, “Digital 2020”
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media,
(Erişim Tarihi: 20.02.2020)
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İnternet penetrasyonu açısından bakıldığında dünya ortalamasının %59 olduğu, Türkiye’deki
penetrasyon oranının % 74 ile dünya ortalamasından fazla olduğu görülmektedir.

Sosyal medya penetrasyonunda dünya ortalaması % 49. Bu oran Türkiye’de %64 seviyesinde.
Sosyal medyada geçirilen zaman dünyada ortalama günde 2 saat 24 dakika. Bu süre Türkiye’de
2 saat 51 dakika. Sosyal medya platformlarına üyelik sayısı dünyada ortalama 8,6. Bu sayı
Türkiye’de 9,1.

Rapora göre dünyadaki internet kullanıcılarının bir günde ortalama vakit geçirdikleri medya
veya cihazlar şunlardır; İnternet (6 saat 43 dakika), sosyal medya kullanımı (2 saat 24 dakika),
12

Televizyon izleme (3 saat 18 dakika), müzik dinleme servisleri (1 saat 26 dakika), oyun
konsolları (1 saat 10 dakika).

Rapora göre web sitelerinde en fazla kullanılan dil %56.8 ile İngilizce. Daha sonra sırasıyla
Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca, Portekizce, Farsça, Türkçe (9.sırada) ve
İtalyanca geliyor.

Rapora göre; en fazla kullanılan mobil uygulama kategorisi %89 ile sohbet uygulamaları. İle
sosyal medya uygulamaları. Alışveriş uygulamaları % 66, Harita uygulamaları % 65, Eğlence
ve video uygulamaları %65, müzik uygulamaları %52, Oyun uygulamaları % 47 oranında
kullanılıyor.

13

Rapora göre; dünyadaki internet kullanıcılarının ortalama % 64’ü kişisel verilerinin şirketler
tarafından yanlış kullanılması konusunda endişeli olduğunu ifade etmektedir. Türkiye’de bu
oranın % 58 olduğu ifade edilmektedir.

Rapora göre; dünyadaki internet kullanıcılarının ortalama % 54’ü internette duydukları
bilgilerin sahte ve yanlış bilgiler olabileceği ile ilgili olarak endişeli olduğunu ifade etmektedir.
Türkiye’de bu oranın % 63 olduğu ifade edilmektedir.

14

Rapora göre reklam engelleme araçları kullananların oranı % 49. Türkiye’de bu oranın % 50
olduğu ifade edilmektedir.

Dünya genelinde 16 ila 64 yaşları arasındaki her 5 internet kullanıcısından 4'ü her ay video
oyunu oynadığını belirtmektedir. Bu oran yaklaşık 3,5 milyar kişi anlamına gelmektedir.
Oyuncuların çoğunluğu akıllı telefon kullanarak (% 69) oyun oynadığını bildirmektedir.
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İnternet kullanıcılarının %74’ü online alışveriş yaptığını ifade ediyor. Türkiye’de bu oran %63.

En fazla elektronik ticaret yapılan kategoriler sırasıyla; seyahat (kalma yeri dahil), moda ve
güzellik, elektronik eşya ve fiziksel medya, oyuncak ve hobi eşyaları ile mobilya ve aletler
olmaktadır.
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İnternet kullanıcılarına yeni markalar ve ürünler keşfetmek için tercih ettiği araçlar veya
aktivitelerin neler olduğu sorulduğunda verilen cevaplar arasında birinci sırada arama motorları
(%35) gelmektedir. Televziyon reklamları % 34 ile ikinci sırada, ağızdan ağıza pazarlama %29
ile üçüncü sırada, sosyal medya reklamları %27 ile dördüncü sıradadır. Bunları %25 ile marka
veya ürün web siteleri, web sitelerindeki reklamlar, TV show’ları veya filmleri takip
etmektedir. Perakende web siteleri %24, sosyal medyadaki yorum ve tavsiyeler %23, mobil
veya tablet uygulamalarındaki reklamlar %22 oranında ifade edilmiştir.

Raporda en fazla kullanılan emoji’ler de listelendi. En fazla gözyaşlarıyla gülen ve kahkaha
atan adam ve kırmızı kalp emoji’lerinin tercih edildiği ifade edilmektedir.
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We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan 2020 Dijital Türkiye Raporu’na göre 2;
yaklaşık 83.88 milyon olan Türkiye’de nüfusunun yüzde 92’sinin mobil aboneliği bulunuyor.
Nüfusun yüzde 74’ünü oluşturan yaklaşık 62,07 milyon kişi internet kullanıcısı. 54 milyon aktif
sosyal medya kullanıcı bulunuyor. Aktif sosyal medya kullanıcıları toplam nüfusun % 64’ünü
oluşturuyor.

2

www.slideshare.net, Ocak 2020, “Digital 2020 Turkey”, https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020turkey-january-2020-v01?qid=f1f19635-f9b8-4c65-8c8a-b21dc10f5b13&v=&b=&from_search=1, (Erişim
Tarihi: 21.02.2020)
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Rapora göre Türkiye’deki internet kullanıcılarının bir günde ortalama vakit geçirdikleri
medya veya cihazlar şunlardır; İnternet (7 saat 29 dakika), sosyal medya kullanımı (2 saat 51
dakika), Televizyon izleme (3 saat 4 dakika), müzik dinleme servisleri (1 saat 21 dakika),
oyun konsolları (58 dakika).

Türkiye’de en fazla elektronik ticaret yapılan kategoriler sırasıyla; seyahat (kalma yeri dahil),
elektronik eşya ve fiziksel medya, moda ve güzellik, mobilya ve aletler ile oyuncak ve hobi
eşyaları olmaktadır.

Türkiye’deki internet kullanıcılarına yeni markalar ve ürünler keşfetmek için tercih ettiği
araçlar veya aktivitelerin neler olduğu sorulduğunda verilen cevaplar arasında birinci sırada
19

arama motorları (%43) gelmektedir. Televziyon reklamları % 42 ile ikinci sırada, sosyal medya
reklamları %40 ile üçüncü sırada, marka veya ürün web siteleri % 34 ile dördüncü sıradadır.
Bunları % 33 ile mobil veya tablet uygulamalarındaki reklamlar, % 33 ile ağızdan ağıza
pazarlama, %31 ile sosyal medyadaki yorum ve tavsiyeler, % 30 ile TV show’ları veya filmler,
% 28 ile web sitelerindeki reklamlar, % 28 ile ürün broşürleri ve kataloglar takip etmektedir.
1.2.En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları
Digital 2020 Raporuna göre; dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya uygulaması 2,449
milyar kişi ile Facebook. Youtube 2 milyar, Whatsapp 1,6 milyar, FB Messenger 1,3 milyar,
Weixin/Wechat 1,151 milyar, Instagram 1 milyar, Tiktok 800 milyon kişi tarafından
kullanılıyor. Rapora göre Türkiye’deki internet kullanıcılarının en fazla kullandığı sosyal
medya platformu % 90 ile Youtube. Daha sonra sırasıyla Instagram, Whatsapp, Facebook,
Twitter ve FB Messenger geliyor.

20

“Web 2.0. teknolojisinin geliştirilmesiyle birlikte işletmelerin ve kurumların hem tüketicileri
varlıklarından haberdar etmeleri hem ürün tanıtımını yapmaları hem de iletmek istedikleri
mesajların etkinliklerini arttırabilmelerini mümkün kılacak farklı ve çarpıcı kanal
geliştirilmesine olanak sağlanmıştır.” 3
Yeni iletişim teknolojileri ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazı yazarlar yeni
teknolojilerin beşinci gücün doğmasını sağladığı yorumunda bulunmuşlardır. “Özellikle web
2.0. tabanlı teknolojilerin gelişmesinden önce basın dördüncü güç olarak kuvvetler ayrılığı
ilkesine hizmet ederken yeni teknolojiler beşinci gücün doğmasına olanak tanımıştır. Anında
çift yönlü iletişim sağlayan birçok internet tabanlı uygulama sayesinde seçmenler birçok
kanaldan bilgi alabilmekte, bu bilgileri paylaşabilmekte, kendi yorumlarını da etkileyerek
bilginin etkinliğini ve yönünü değiştirebilmektedirler.” 4 Bazı yazarlar ise özellikle “Büyük
Veri” kavramına dikkat çekmekte, yeni ortamlardaki medya-reklamveren-tüketici arasındaki
ilişkiyi “Kullanıcılara ürün satılmaz. Reklamcılara meta olarak kullanıcılar satılır.” diyerek
ifade etmektedir. 5 Kullanıcıların yeni iletişim teknolojilerini kullandıkça kendi verilerinin söz
konusu sistemleri kuran kişi ve kurumlara akmasına da rıza gösterdikleri belirtilmektedir.
Araştırmalar kullanıcıların bu verilerin nasıl kullanıldığı ile ilgili kaygılarının yüksek olduğunu
göstermektedir. Yukarıda ifade edilen Digital 2020 Raporu’nda da bu kaygılara sahip internet
kullanıcılarının oranının Dünya genelinde %64 olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de bu oranın
% 58 olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan yeni iletişim ortamlarında içerik yaratanların

Neslihan Yalçınkaya, 2018, “Türkiye'deki Siyasi Partilerin Dijital Pazarlama Kanallarını Kullanımı”, Yönetim
ve Ekonomi, 25(1), 199-216, s:204.
4
Neslihan Yalçınkaya, A.e, s: 213.
5
Mukadder Çakır, “Yeni Medyaya İlişkin Eleştirel Yaklaşımları ve Tespitleri ile Christian Fuchs”, Yeni
Medyaya Eleştirel yaklaşımlar, Editör: Mukadder Çakır, ss: 81-130), Doğu Kitabevi, İstanbul, s.95.
3
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kullanıcılar olduğu, kullanıcıların “procumer” yani “üretici-tüketici-kullanıcı” haline geldiği,
dijital emeklerinin karşılığını alamadıkları eleştirileri yapılmaktadır. 6

1.3.Dijital Pazarlama ve Dijital Pazarlamanın Sunduğu Olanaklar
“Dijital pazarlama, geleneksel olarak bilinen medyadan farklı yöntemlerle, markanın ve yapılan
işin tanıtımını yapmak ve tüm pazarlama faaliyetlerine destek vermek amacı ile internet, mobil
ve interaktif platformlar kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Bunlardan
en önemlisi de internetin en ucuz şekilde büyük kitlelere ulaşabilecek bir ortam sağlaması ve
pazarlama stratejilerini baştan aşağı değiştirmesidir (Chaffey vd 2013:102).” 7
“Kitle iletişim araçlarının alışıldık biçimlerinden farklı olarak, internet eşi görülmemiş biçimde
farklı olarak aynı anda hem pazarlama menzilinizi genişletme hem de odağınıza yakınlaşma
fırsatı sunar.” 8
“Dijital pazarlama firmalara iki önemli avantaj sunmaktadır. Hedeflenen kitleye yönelik
yapılabilmesi ve eylemlere, hedeflere ulaşımın ölçülebilir olmasıdır. Bu kazanımlardan
kaynaklı dijital pazarlamanın anlamı firmalar için her gün biraz daha artmaktadır (Royle ve
Laing, 2014:68)” 9
“Dijital pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağlayacağı faydalardan en dikkat çekicileri, geniş
kitlelere ulaşabilirler, ürün veya hizmetlerinin tanıtımını ve satışını yapabilirler, müşteri
analizlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler ve en önemlisi bunları düşük
maliyetlerle yapabilecek olmalarıdır. Tüketicilere sağlayacağı faydalarda ise, işletmelerle
istedikleri anda irtibat kurabilirler, istek ve şikayetlerini iletebilirler ve ürün veya hizmet
geliştirme süreçlerine dahil olarak istekleri doğrultusunda onları yönlendirebilirler. Dünya da
ve ülkemizde işletmeler sosyal medya uygulamalarını genellikle işletmelerini tanıtmak,
sundukları ürün ya da markaları hakkında farkındalık yaratmak, satışlarını sosyal mecralar
sayesinde arttırmak, işletmelerinin reputasyonunu arttırmak, müşterileri ile bilgi alışverişi
yapmak ve onların görüş öneri ya da şikayetleri ile ilgili aksiyon almak, müşterilerini ürün
geliştirme süreçlerine dahil etmek, işletmeler arası bilgi paylaşımında ve fikir alışverişinde
bulunmak ve yeni işgücü sağlamak ve potansiyel işgücünü etkilemek için kullanmaktadır.” 10

Mukadder Çakır, A.g.e., ss.126-127.
Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke, 2018, “İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve
Sosyal Medya Pazarlaması”, Electronic Journal of Social Sciences, 17(66), 493-504, s: 494.
8
Damian Ryan, 2017, Dijital Pazarlama, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, s.28.
9
Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke, “İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal
Medya Pazarlaması”, s: 496.
10
Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke, A.e., s: 501.
66
7
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Uygulamalar;
Öğrencilerin sosyal medyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarını ziyaret
etmeleri ve içerik paylaşan kişiler için bu platformların ne anlam ifade ettiğini anlamaya
çalışmaları faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere dijital pazarlamanın bu platformlarda nasıl
kullanıldığını anlamaya çalışmaları önerilir.

23

Uygulama Soruları;
1. Dijital ortamda gezinirken karşılaştığınız reklamlar sizce sizin hangi
özellikleriniz dikkate alınarak gönderiliyor?
2. Kurumlar sosyal medyada ne tür paylaşımlar yapmaktadır?

24

1.BÖLÜM SORULARI
1-We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan 2020 Dijital Raporu’na göre; dünya
nüfusunun ne kadarı mobil cihaz kullanıcısıdır?
a-% 67
b-%10
c-%15
d-%20
e-%25

2-“Teknolojinin hızla gelişmesi, mobil cihazların kullanımlarının artması insanların yaşam
şeklini değiştirmesi gibi alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmiştir.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

3-Türkçe webdeki içeriklerde en yaygın olarak kullanılan diller arsında kaçıncı sıradadır?
a- 1
b- 2
c- 3
d- 9
e- 51

4-“Gelişen teknoloji insanların yaşam standartlarını değiştirdiği gibi satın alma ve tüketim
alışkanlıklarını da değiştirmiştir. İşletmeler için fark edilmek giderek zorlaşmaya başlamıştır.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış
25

5-“Bazı durumlarda geniş kitlelere seslenmek yerine doğru bir hedef kitleyi belirleyip iletişime
geçmek daha etkili olabilir.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

6-“We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan 2020 Dijital Raporu’na göre; yaklaşık
7.75 milyarlık dünya nüfusunun % 67’si mobil cihaz kullanıcısı, % 59’u internet kullanıcısı, %
49’i aktif sosyal medya kullanıcısı”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

7-“We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan 2020 Dijital Raporu’na göre; en fazla
kullanılan emoji’ler gözyaşlarıyla gülen ve kahkaha atan adam ile kırmızı kalp emoji’leridir.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

8-We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan 2020 Dijital Türkiye Raporu’na göre;
Türkiye’de en aktif sosyal medya platformu hangisidir?
a- Instagram
b- Youtube
c- SoundCloud
d- Pinterest
e- Twitter
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9- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“… teknolojisinin geliştirilmesiyle birlikte işletmelerin ve kurumların hem tüketicileri
varlıklarından haberdar etmeleri hem ürün tanıtımını yapmaları hem de iletmek istedikleri
mesajların etkinliklerini arttırabilmelerini mümkün kılacak farklı ve çarpıcı kanal
geliştirilmesine olanak sağlanmıştır.”
a- Sinema
b- Matbaa
c- Web 2.0
d- Telgraf
e- Televizyon

10- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi
yerleştirilmelidir?
“Özellikle web 2.0. tabanlı teknolojilerin gelişmesinden önce basın dördüncü güç olarak
kuvvetler ayrılığı ilkesine hizmet ederken yeni teknolojiler … gücün doğmasına olanak
tanımıştır. Anında çift yönlü iletişim sağlayan birçok internet tabanlı uygulama sayesinde
seçmenler birçok kanaldan bilgi alabilmekte, bu bilgileri paylaşabilmekte, kendi yorumlarını
da etkileyerek bilginin etkinliğini ve yönünü değiştirebilmektedirler.”
a- ikinci
b- birinci
c- beşinci
d- üçüncü
e- dördüncü

CEVAP ANAHTARI:
1-A 2-A 3-D 4-A 5-A 6-A 7-A 8-B 9-C 10-C
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2- PAZARLAMA 4.0
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2-Pazarlama 4.0
2.1. Müşterileri farkındalık aşamasından savunuculuk aşamasına taşımak
2.2.İçerik Pazarlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Müşterilerin bir şirket hakkında dijital ortamda ne tür mesajlar paylaşmaktadırlar?
farkındalık aşamasından savunuculuk aşamasına taşımak
2.Sosyal medyada şirketlerin reklam mı yoksa ürün ve hizmetleri ile ilgili hedef
kitlelerine faydalı bilgiler mi paylaşması sizce daha etkilidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Müşterileri farkındalık
aşamasından savunuculuk
aşamasına taşımak

Müşterileri farkındalık
aşamasından savunuculuk
aşamasına taşımanın
önemini ve yolunu
öğrenmek

İçerik Pazarlaması

İçerik Pazarlamasının ne
olduğunu ve nasıl
yapılabileceğini öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•

Pazarlama 4.0.

•

İçerik Pazarlaması
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2- PAZARLAMA 4.0
Pazarlama 4.0 terimine geçmeden önce Web 4.0 terimini açıklamakta fayda vardır. “Birinci
nesil Web’ten (Web 1.0’dan) ikinci nesil Web’e (Web 2.0’a) doğru Web’in gelişiminde iki
temel değişim söz konusudur. Bunlar; statikten dinamiğe geçiş ve yayımlamadan katılıma
geçiştir. İkinci nesil Web’ten (Web 2.0’dan) üçüncü nesil Web’e (Web 3.0’a) doğru yeniliğin
bir sonraki aşamasında, bağlı dökümanlardan bağlı veriye doğru bir geçiş olacaktır ve
bağlamsal ilişki etrafında bir odaklanma söz konusu olacaktır. Bağlamsal ilişkiye çok boyutlu
olarak bakmak ve iş biçimlerinin geniş çeşitlilikte bir yayılımı olarak arka planı görmek
önemlidir. Bağlamsal ilişki, “konumdan” (nerede olduğunuz ve uzamsal dünyada şeylerin nasıl
düzenlendiği) bir bireyin aktivitelerine dayalı “sonuç çıkarma”ya ve sonrasında bir takım
bireylerin ne yaptığına (ya da yapmadığına) dayalı kolektif sonuç çıkarmaya uzanacak şekilde
düzenlenmektedir.” 11 “Web 3.0, ‘semantik web’ olarak da ifade edilmektedir. Bu dönem, veri
depolamanın ötesinde, makineler tarafından verilerin değerlendirilmesi ve bu verilerden anlam
çıkarılması sürecini ifade etmektedir.” 12
Web 3.0’dan sonra gelen Web nesli Web 4.0 olarak ifade edilmektedir. Web 4.0’ın “Simbiyotik
Web” olarak da bilindiğini ifade eden Akar, “İnsanlarla makineler arasındaki simbiyotik bir
ilişki, Web 4.0’ın ardında yatan sebepti. Web 4.0 hala gelişiyor olsa da, buradaki fikir,
bilgisayarlarla karşılıklı olarak iletişim kurabileceğimizdir.” 13 demektedir.
Bu kısa girişin ardından Pazarlama 4.0’ın açıklamasına gelebiliriz. Philip Kotler, Hermawan
Kartajaya ve Iwan Setiawan’ın yazdığı “Pazarlama 4.0” adlı kitapta, Pazarlama 1.0 “ürün
merkezli”, Pazarlama 2.0 “tüketici merkezli”, Pazarlama 3.0 “insan merkezli” pazarlama olarak
anlatıldıktan sonra Pazarlama 4.0 “temel olarak insan merkezli pazarlamanın müşterinin
yolculuğunu kuşatmak için derinleşmesini ve genişlemesini tanımlamaktadır.” olarak
anlatılmaktadır. 14 “Pazarlama 4.0’ın özü, müşterilerin katılım ve savunuculuğunu kazanmak
için geleneksel ve dijital pazarlamanın değişen rollerini benimsemektir.” 15
“Pazarlama 4.0, şirketler ile müşteriler arasındaki online ve offline etkileşimi birleştiren, marka
geliştirmede stil ile özü harmanlayan ve en sonunda müşteri katılımını artırmak için makineden
makineye bağlantıyı insandan insana bir dokunuşla tamamlayan bir pazarlama yaklaşımıdır.
Pazarlama uzmanlarının, pazarlamanın kilit kavramlarını yeniden tanımlayan dijital ekonomiye
geçişine yardımcı olur. Pazarlama 4.0’da dijital pazarlama ve geleneksel pazarlamanın bir arada
var olması gerekir ve nihai amaç, müşterilerin savunuculuğunu kazanmaktır.” 16

Erkan Akar, 2018, Sosyal Medya Pazarlaması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.200
Recep Yılmaz ve M.Nur Erdem, 2016, “150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık”, Umuttepe Yayınları,
İstanbul, s.205.
13
Erkan Akar, Sosyal Medya Pazarlaması, Seçkin Yayıncılık, s.219.
14
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, 2017, Pazarlama 4.0: Gelenekselden Dijitale Geçiş,
Optimist Yayın Grubu, İstanbul, ss: 17-19.
15
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, A.e., s.85.
16
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, A.e., s.85.
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2.1. Müşterileri farkındalık aşamasından savunuculuk aşamasına taşımak
“Bugünlerde, müşterilerin birbirleriyle yaptıkları sohbetler en etkili medya türüdür” denilen
kitapta bağlantılı bir dünyada “Müşteri Yolu”nun da değiştiği ifade edilmektedir. Kitapta; yeni
müşteri yolu için 5A (farkındalık, çekicilik, sorma, eylem ve savunma / aware, appeal, ask, act,
advocate) önerilmektedir. 17
Müşteriler satın aldıkları markaları kullanırken marka ile daha derin bir etkileşime girer. Bu
süreçte markaların müşteri katılımını sağlaması, olumlu deneyim yaşaması, şikayet olduğunda
ilgi gösterip çözüm bulmaları gerekir. Süreç olumlu şekilde ilerlediğinde müşteriler söz konusu
markayı savunacak ve hakkında olumlu hikayeler anlatacak kadar benimseyebilirler. Bazı sadık
savunucular ise normal şartlarda pasiftir. Sadece kendilerine soru sorulduğu veya olumsuz
savunuculukla karşı karşıya geldiklerinde sevdikleri markayı tavsiye eder ya da savunurlar. 18
Kotler, Kartajaya ve Setiawan, sadık savunucular yaratmak için 5A boyunca oluşan potansiyel
dört tıkanıklığın üstesinden gelebilecek 4 strateji ve taktik önermektedir; 19
1-Çekiciliği artırmak: İnsanlaştırılmış; toplumsal ve çevreci değerlere sahip çıkan; yenilikçi
ve belirli bir yaşam biçimini temsil eden; ürün ve hizmetlerine kişilik kazandırmayı başaran
markalar müşterilere daha çekici gelmektedir.
2-Merakı en uygun hale getirmek: Müşterilere fazlaya kaçmaksızın çekici bilgilerin
verilmesi, merak yaratmak için de içerik pazarlamasından yararlanılması önerilmektedir.
3-Yükümlülüğü artırmak: Müşterilere tümleşik bir online/offline deneyim sunan
omnichannel pazarlamayı gerektirir. Bu, bir mağazada yaşanan deneyimi, internet sitesini,
mobil uygulamaları, çağrı merkezini ve diğer kanalları kapsayabilir. Önemli olan müşteriler
bir kanaldan diğerine geçtiklerinde sorunsuz bir deneyim sunmaktır.
4-Duygusal yakınlığı artırmak: İnsan merkezli pazarlamada hem müşterilere birer insan
olarak yaklaşılır hem de markanın insani yanları ortaya çıkarılır. İnsan merkezli markalar;
fiziksel olarak çekiciliğe sahiptirler (Fiziksellik), Bilgilidirler, düşünme ve fikir üretme
becerisine sahiptirler (Düşünsellik), Müşterileriyle sohbet eder ve onları dinler (Sosyallik),
Duygu uyandırır, müşterilerine esin verici mesajlar iletir ya da mizahi yanlarını gösterir böylece
müşterileri ile duygusal bir bağ kurabilirler (Duygusallık) Neyi temsil ettiklerini (varlık
nedenlerini) çok iyi bilirler, kusurlarını açıklamaktan korkmazlar ve yaptıkları eylemlerin
sorumluluğunu üstlenirler (Cana yakınlık), Değerler tarafından yönetilirler ve doğru olanı
yapacak kadar cesurdurlar (Ahlaklılık) 20

17

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, A.e., s.91, 95
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, A.e., ss:97-99.
19
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, A.e., ss: 119-130.
20
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, A.e., ss: 154, 159-164.
18
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2.2.İçerik Pazarlaması
“İçerik pazarlaması kavramı, ilk olarak Rebecca Lieb’in (2001) aynı adlı kitabının başlığında
yer almış ve literatürde yer edinmiş olan bir kavramdır. İçerik pazarlama sıklıkla tüketiciyle
iletişim kurma sanatı olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş kapsamlı bir tanımlama yapmak
gerekirse içerik pazarlama, tüketicilerin gerçekten istedikleri şeyler hakkında, bir markanın
amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacak biçimde ilgilerini uyandırmaktır.
Burada önemli olan, belli belirsiz bir kitleye ulaşmak değil, tam olarak markanın tüketici
profiline uygun bireylere ulaşmaktır. Eşdeyişle, geleneksel reklam anlayışının daha etkili, daha
verimli ve -özellikle markayla ilgilenmeyen bireyler açısından- daha az rahatsız edici bir şekle
evrilmesini sağlamaktır. Böylelikle oluşturulan içerik tüketicinin hayatına değer katan ve katkı
sağlayan bir yapıya bürünmüş olmaktadır.” 21
Lieb’e göre, içerik pazarlaması bir itme stratejisi değil, çekme stratejisidir. Tüketicinin aradığı
ve ihtiyacı olduğu anda; markanın eğitici, bilgilendirici, yardımcı, saygı ve ilgi uyandırıcı, hiç
şüphesiz eğlendirici içeriğiyle orada olmasıdır. Bu nedenle içerik pazarlamasını sadece bir
reklam iletisi gibi tanımlamak doğru olmayacaktır. İçerik pazarlaması, müşteri ilişkileri, itibar
yönetimi, marka farkındalığı oluşturma ve halkla ilişkiler gibi alanları da kapsayan
uygulamaları ifade etmektedir. Yeni bir yaklaşım gibi görünse ve kavramsal olarak 2000’li
yılların başında kullanılmaya başlansa da, esasen içerik pazarlamasının tarihi 1890’lı yıllara
kadar gitmektedir. Traktör üreticisi John Deere tarafından, tüketicilere yönelik çıkartılan “The
Furrow” dergisi bu alandaki ilk örnektir.” 22
Kotler, Kartajaya ve Setiawan (2017)’a göre; içerik pazarlamasında pazarlama uzmanlarının
rolü marka tanıtımcısı olmaktan çıkıp öykü anlatıcılığına dönüşmüştür. “İçerik pazarlaması,
kısaca, açıkça tanımlanmış bir hedef kitle için ilgi çekici, uygun, yararlı bir içerik yaratma, dış
kaynaklı içeriklere ev sahipliği yapma, içerik dağıtma ve desteklemeyi kapsayan ve böylece
içerik hakkında sohbetler yaratmayı amaçlayan bir pazarlama yaklaşımıdır.” 23
İçerik ve reklamın birbirinden farklı olduğunun, sosyal medyanın ise diğer yayıncılık
türlerinden farklı bir bakış açısı gerektirdiğini hatırlatan Kotler, Kartajaya ve Setiawan (2017),
“Biz büyük bir düşünme biçimi değişikliği gerektiğine inanıyoruz. İçerik gerçekten de yeni
reklamdır. Ama bu ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Reklam, markaların ürün ve
hizmetlerini satmaya yardımcı olması için iletmek istedikleri bilgileri içerir. İçerik ise
müşterilerin kendi kişisel ya da mesleki hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmak istedikleri
bilgileri içerir.” demektedir. 24
“İçerik yeni reklamdır, # Etiket ise yeni slogan” diyen Kotler, Kartajaya ve Setiawan (2017),
içerik pazarlamasında genellikle içerik üretimi ve dağıtımına odaklandığını ancak içerik

Recep Yılmaz, M.Nur Erdem, “150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık”, ss:200-201.
Recep Yılmaz, M.Nur Erdem, A.e., s.201.
23
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, Pazarlama 4.0: Gelenekselden Dijitale Geçiş, , s.167.
24
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, A.e., s.184.
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pazarlaması sürecinde bu ikisini de kapsayan 8 adımın yer aldığını ifade etmektedirler. Bu
adımlar şunlardır; 25
1-Hedef belirleme: Bu içerik pazarlaması kampanyasıyla neyi başarmak istiyorsunuz?
2-Hedef Kitle Haritalaması: Müşterileriniz kim ve ne gibi kaygıları ve arzuları var?
3-İçerik Belirleme & Planlama: İçeriğin genel teması nedir ve içeriğin yol haritası nasıldır?
4-İçerik Yaratımı: İçeriği kim ve ne zaman yaratacak?
5-İçerik Dağıtımı: İçeriği nerede dağıtmak istiyorsunuz?
6-İçerik Güçlendirme: İçeriği nasıl güçlendirmeyi ve müşterilerle nasıl etkileşime girmeyi
planlıyorsunuz?
7-İçerik Pazarlamasını Değerlendirme: İçerik pazarlaması kampanyanız ne kadar başarılı?
8-İçerik Pazarlamasını İyileştirme: Mevcut içerik pazarlaması kampanyalarınızı nasıl
iyileştirirsiniz?

25

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan, A.e., s.172 ve 184.
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Uygulamalar;
Öğrencilerin dijital ortamlarda şirketler hakkında kullanıcıların yaptığı yorumları
incelemeleri önerilir. Bu yorumlardan hangileri negatif, hangileri pozitiftir? Daha çok pozitif
yorum alan şirketler hangi özelliklerinden dolayı bu yorumları alabilmektedir? Sorularına yanıt
bulmaya çalışmaları önerilir.
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Uygulama Soruları;
1. Pazarlama 4.0 anlayışını sizce bildiğiniz hangi markalar kullanmaktadır?
2. Müşteriler sizce hangi markaları sosyal medya ortamında savunmaktadırlar?
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2.BÖLÜM SORULARI
1- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“İkinci nesil Web’ten (Web 2.0’dan) üçüncü nesil Web’e (Web 3.0’a) doğru yeniliğin bir
sonraki aşamasında, bağlı dökümanlardan bağlı … doğru bir geçiş olacaktır ve bağlamsal ilişki
etrafında bir odaklanma söz konusu olacaktır.”
a- insanlara
b- veriye
c- tarıma
d- matbaaya
e- gazetelere

2-Web 3.0’ın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Sistematik web
b- Bloger web
c- Anlaşılır web
d- Semantik web
e- Teknolojik web

3-“… dönemi, veri depolamanın ötesinde, makineler tarafından verilerin değerlendirilmesi ve
bu verilerden anlam çıkarılması sürecini ifade etmektedir.”
a- Web 1.0
b- Web 3.0
c- Web 2.0
d- Web başlangıç
e- Web teknolojisi
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4-“İnsanlarla makineler arasındaki simbiyotik bir ilişki, Web 4.0’ın ardında yatan sebepti.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

5-“… hala gelişiyor olsa da, buradaki fikir, bilgisayarlarla karşılıklı olarak iletişim
kurabileceğimizdir.”
a- Web 1.0
b- Web 3.0
c- Web 2.0
d- Web 4.0
e- Web 8.0

6-“Pazarlama 4.0’da dijital pazarlama ve geleneksel pazarlamanın bir arada var olması gerekir
ve nihai amaç, müşterilerin savunuculuğunu kazanmaktır.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

7-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Bugünlerde, müşterilerin birbirleriyle yaptıkları … en etkili medya türüdür”
a- alışverişler
b- sohbetler
c- tartışmalar
d- kavgalar
e- yolculuklar
40

8-Aşağıdakilerden hangisi sadık savunucular yaratmak için stratejik ve taktik öneriler arasında
yer almaz?
a- Duygusal yakınlığı artırmak
b- Yükümlülüğü artırmak
c- Çekiciliği artırmak
d- Müşteri ilişkileri yönetim merkezinin çalışma saatlerini 8.00-17.00 yapmak
e- Merakı en uygun hale getirmek

9-“İnsanlaştırılmış; toplumsal ve çevreci değerlere sahip çıkan; yenilikçi ve belirli bir yaşam
biçimini temsil eden; ürün ve hizmetlerine kişilik kazandırmayı başaran markalar müşterilere
daha çekici gelmektedir.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

10-Aşağıdakilerden hangisi içerik pazarlaması sürecindeki aşamalar arasında yer almaz?
a- Hedef belirleme
b- Broşürlerin matbaada basımı
c- İçerik Güçlendirme
d- İçerik Dağıtımı
e- İçerik Yaratımı

CEVAP ANAHTARI:
1-B 2-D 3-B 4-A 5-D 6-A 7-B 8-D 9-A 10-B
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3.DİJİTAL PAZARLAMADA EN ÇOK KULLANILAN MECRALAR VE ÖGELER-1

42

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.DİJİTAL PAZARLAMADA EN ÇOK KULLANILAN MECRALAR VE ÖGELER-1
3.1.Web sitesi
3.2.Mikro Site
3.3.Blog
3.4.SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu)
3.5.SEM (Search Engine Marketing /Arama Motoru Pazarlamacılığı)
3.6.E-posta /Elektronik posta
3.7.Digital Outdoor
3.8.Display reklam
3.9.Rich Media (Zengin medya)
3.10.Advertorial:
3.11.Seri İlanlar
3.12.Affilite Pazarlama
3.13.Online PR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Dijital pazarlamada en çok kullanılan mecralar sizce hangileridir?
2- Bir ürün ya da hizmet satın almadan önce dijital mecraları kullanarak bilgi alıyor
musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dijital pazarlamada en çok Dijital pazarlamada en çok
kullanılan mecralar ve ögeler kullanılan mecralar ve
ögelerin neler olduğunu
öğrenmek
Dijital pazarlamada en çok
kullanılan mecralar ve
ögelerin özellikleri

Dijital pazarlamada en çok
kullanılan mecralar ve
ögelerin özelliklerini
öğrenmek.
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikro Site
SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu)
SEM (Search Engine Marketing /Arama Motoru Pazarlamacılığı)
Digital Outdoor
Display reklam
Rich Media (Zengin medya)
Advertorial:
Affilite Pazarlama
Online PR
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3.DİJİTAL PAZARLAMADA EN ÇOK KULLANILAN MECRALAR VE ÖGELER-1
“Dijital pazarlamanın, genellikle internet pazarlamasına ağırlık vermesinin yanı sıra internet
kullanımına gereksinim duymayan diğer kanalları da kullanması söz konusudur. Sabit telefon,
cep telefonu, mms ve sms, banner reklamlar ve dijital açık alan gibi teknolojik araçlardan da
faydalanmaktadır. (Chaffey vd., 2013:337)” 26
“Bilindik, iknaya dayalı, dikte eden reklam iletileri oluşturma çabaları, yerini nihai tüketicinin
de aktif bir biçimde katılımcı olduğu bir pazarlama anlayışına bırakmıştır. Bu süreçte tüketiciye
düşen sadece reklam iletisinden etkilenip ürünü/ markayı satın almak değildir. Aynı zamanda
tüketicinin bizatihi kendisinin reklam aracı konumuna gelmesi, ürünün/markanın tanıtımında
rol oynaması ve hatta üretim sürecine katkıda bulunmasıdır. Yapılan uygulamalarda dijital
medya üzerinden hızla yayılması istenen iletilerin, içeriği yayması hedeflenen bireylerin, kişisel
itibar yönetimine katkı sağlayacak şekilde tasarlanmaya başlaması da bu beklentinin en önemli
göstergesidir.” 27
“Dijital pazarlama faaliyetlerinin çok kapsamlı ve detaylı olmasından dolayı işletmeler, dijital
pazarlama yöntemlerini kullanırken geleneksel pazarlama faaliyetlerine en iyi şekilde entegre
etmelilerdir. Dijital pazarlama faaliyetlerinde süreklilik ve takip çok önemlidir. Dijital ortamda
işletmeler sürekli bilgilerini güncellemeli ve müşterilerinin talep ve isteklerini dikkate
almalıdır.” 28
“Akılda tutulması gereken önemli bir nokta dijital pazarlamanın sürekli geliştirme ve
iyileştirmeye dayalı bir süreç olmasıdır. Dijital pazarlama kampanyalarınızın etkinliğini gerçek
zamanlı takip edebilir ve analiz edebilirsiniz. Her şeyi ölçebilir ve rotanızı kesinleştirmeden
önce hangisinin en iyi olduğunu anlayabilmek için alternatif reklamlar ve stratejiler
üretebilirsiniz: Sına, iyileştir, tekrar sına ve gerçek müşterilerden gelen gerçek verilere
dayanarak yatırımlarını nereye yapacağına karar ver.” 29
Dijital pazarlamada kullanılan çok sayıda dijital kanal ve öge vardır. “Etkili bir dijital pazarlama
için tüm bu kanallardan aynı bilgilerin koordineli bir şekilde dağıtılması gerekmektedir.”30
Dijital pazarlamada en çok kullanılan dijital mecralar ve önemli ögeler şunlardır; 31 32 33

Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke, “İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal
Medya Pazarlaması”, s: 496.
27
Recep Yılmaz, M.Nur Erdem, “150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık”, s.33.
28
Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke, “İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal
Medya Pazarlaması”, s: 501.
29
Damian Ryan, Dijital Pazarlama, s.48.
30
Neslihan Yalçınkaya, “Türkiye'deki Siyasi Partilerin Dijital Pazarlama Kanallarını Kullanımı”, s: 213.
31
Arda Süar, 2017, “Sosyal Medyanın Geleneksel Reklam Araçlarına Göre Hedef Kitle Belirlemedeki
Avantajları”, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(28), s.27.
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3.1.Web sitesi
Damian Ryan, internet sitesinin önemini “Tüm pazarlama stratejisinin en önemli ögesidir”
diyerek açıklamaktadır. Ryan şöyle demektedir; “Zengin bir yeni müşteri damarı yakalamak
için siber uzayın en uç noktalarına ulaşabilen her türlü kampanyayı yapabilirsiniz; ama her
şeyin dönüp dolaşıp varacağı yer bellidir: internet siteniz. İşte bu internet sitenizi paha biçilmez
kılar. Aslında sahip olup olabileceğiniz dijital mülkün en değerli parçasıdır.” 34
“Kullanışlılık” ve “erişebilirlik”in iyi bir web tasarımının anahtarı olduğunun altını çizen Ryan,
etkin bir internet sitesi hazırlamak için “İş için konulan hedefler” ve “hedef kitlenin
ihtiyaçları”nı buluşturan bir tasarım yapmak gerektiğini ifade etmektedir. Ryan şunları
belirtmektedir: “Pek çok internet sitesi son kullanıcılardan çok, parayı veren taraftaki
yöneticilere hoş görünecek şekilde hazırlanır. Bu tuzağa düşmeyin. İnternet sitenizi tek ama tek
bir grubun beğenmesi gerekiyor: hedef kitlenizin. Kullanıcılarınızın internet sitenize nasıl
erişeceklerini, eriştikleri zaman ne isteyeceklerini ve sitenizin bu istekleri nasıl karşılayacağına
kafa yorun.” 35
Ryan, internet sitesinin ölçümleme çalışmaları açısından da büyük önem taşıdığını
belirtmektedir: “Belirsiz ve mütemadiyen evrim geçiren bir dijital dünyada internet siteniz tam
anlamıyla kontrol edebileceğiniz tek şeydir. İnternet sitenizdeki her şeyi istediğiniz gibi
değiştirebilir, düzeltebilir, ince ayar çekebilir ve manipüle edebilirsiniz; sitede gerçekleşen her
şeyi takip edebilir ve ölçebilirsiniz. O sizin ve aynı zamanda tüm online işinizi
ölçümleyebileceğiniz bir ölçme aleti.” 36
3.2.Mikro Site
“Geleneksel web sitelerinin aksine, bir firmanın sunduğu ürün ya da hizmetlerin tümünü değil,
içinden bir tanesini kapsamlı bir şekilde anlatan web sitesi türleridir. Tek bir ürüne odaklanmış
müşteriye, diğer ürünler ile mesaj kalabalığı yaratmadan tek bir alanda detaylı bilgi vermeyi
amaçlamaktadır. SEO konusunda verimi arttırıyor olmasının yanı sıra, siteye gelen
ziyaretçilerdeki markaya yönelik uzmanlık algısını güçlendirmesi önemli bir etkendir.” 37
3.3.Blog
Web ve log kelimesinin kısaltılması ile oluşturulmuş bir kelime olan blog, web sitelerine göre
kullanımının kolay olması ve uzmanlık gerektirmemesi sayesinde hızla yayılmıştır.
“Blogların sayılarının, kullanım alanlarının ve etkilerinin hızla artmasını sağlayan özellikler
şunlardır:
-İnternet sitelerine göre daha kısa bir sürede oluşturulabilmeleri,

34

Damian Ryan, Dijital Pazarlama, , s.56.
Damian Ryan, A.e., ss:57-60.
36
Damian Ryan, A.e., s.56.
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Arda Süar, A.e., ss:27-30.
35
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-Farklı sektörlere ve farklı amaçlara göre düzenlenebilmesi,
-Güncellemeye olanak vermesi,
-Oluşturulması için kapsamlı teknik bilgi gerektirmemesi, masaüstü uygulamalarını ve interneti
kullanan her bireyin rahatlıkla biçimlendirebildiği bir ortam olması,
-Etkileşim düzeyinin yüksek olması,
-Elektronik posta hesabı oluşturur gibi kolaylıkla blog hesabı oluşturulabilmesi,
-İnsanların anılarını, deneyimlerini, başlarına gelen olayları, ziyaret ettikleri yerleri, yemek
yedikleri restoranları, günlük yaşamla ilgili önerileri, gözlemlerini, memnun oldukları
noktaları, memnun olmadıkları (şikayetlerini) vb. rahatlıkla blog ortamında aktarabilmeleri ve
başkalarıyla paylaşabilmeleri,
-İnternet kullanıcılarının, bir ürün veya hizmet almaya karar verirken internette yazılan önerileri
ve deneyimleri dikkate almaları,
-Deneyime dayalı pazarlama ve ağızdan ağıza pazarlamanın önem kazanması,
-Kurumların ve markaların blogların taşıdığı önemin farkına varması ve hedef kitle ile
iletişimde kullanılan mecralardan biri haline gelmesi,
İnternet kullanıcıları arasında hobilere ve ilgi alanlarına göre kategorilerin oluşması.” 38
3.4.SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu)
“Arama motoru, web siteleri hakkında veri toplayan bir tür yazılımdır. Bu noktada toplanan
veriler, web sitesi URL’sini, web sitesinin içeriğini tanımlayan bazı anahtar kelimeleri veya
anahtar kelime gruplarını, web sayfasını oluşturan kod yapısını ve web sitesinde verilen
bağlantıları içerir (Yalçın ve Köse, 2010: 493). Başka bir ifadeyle arama motorları online rehber
gibi hizmet görmektedir.” 39
“Arama motorlarının her birinin farklı algoritmalarına göre değişkenlik göstermekte olmakla
beraber; temel prensipleri aynıdır. Arama motorunda kullanıcı tarafından yazılmış olan anahtar
kelimenin ilgili sayfada geçme sıklığı, hedef web sitesinin ziyaretçi trafiği, bu trafiği oluşturan
ziyaretçilerin sitede geçirdikleri ortalama süre, siteye giren kullanıcıların yüzdelik olarak
hemen çıkanlarının oranı gibi temel değişkenler etrafında şekillenmektedir.” 40

Korhan Mavnacıoğlu, 2015, Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi: Kurumsal Blog Odaklı Bir
Yaklaşım, Beta Yayınları, İstanbul, s.28.
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Neslihan Yalçınkaya, “Türkiye'deki Siyasi Partilerin Dijital Pazarlama Kanallarını Kullanımı”, s: 205.
40
Arda Süar, A.e., ss:27-30.
38

49

İnternet sitesine akan trafiği artırmak için organik arama sonuçları arasında olunmalıdır. Arama
Motoru Optimizasyonu (SEO)’da amaç reklam ücreti ödenmeden bir internet sitesinin arama
motorlarındaki arama sonuçlarında üst sıralarda yer almasını sağlamaktır.
“Arama motoruna bir kelime yazıldığında, kapsamlı bir algoritma devreye girer ve bağlantılı
bütün web sayları ile çalışmaya başlar. Bu algoritma sayesinde yazılan kelime grubu ile en çok
ilişkili olan web siteleri ilk sayfanın en üst taraflarında yer alır. Arama motorlarının aramalarda
hangi sayfaları ilk sıraya alacağını kararlaştırabilmesi için pek çok kriter vardır. Web sayfasında
yer alan içerik ve diğer web sitelerinden alınan içerikler bu kriterlerden bazılarıdır. Arama
motoru optimizasyonu bu kriterleri optimize ederek popüler arama motorlarında ilk sıralara
çıkmasını sağlamaktadır (Giomelakis ve Veglis, 2016:380). 41
SEO konusunda unutulmaması gereken bir konu da bu çalışmaların sürekli takip edilmesi
gerektiğidir. “SEO bir süreçtir. Web siteleri için sadece bir kez uygulanıp bırakılmayacak bir
yapıya sahiptir. Sürekli takip etmek üst sıralarda çıkabilme başarısını hep elde tutmak
gerekmektedir.” 42
3.5.SEM (Search Engine Marketing /Arama Motoru Pazarlamacılığı)
“Bir internet sitesinin arama motorunda sponsorlu yani ilgili arama motoruna ödeme yaparak
kullanıcının önüne çıkan listede üst sıralarda yer almasını sağlayan reklam türüdür. Arama
motorlarının temel gelir modellerinden biri olan bu ürün sayesinde; insanların bir ürün ya da
hizmeti talep ettikleri ve hakkında araştırma yaptıkları anda karşılarına çıkarak satış yapma
hedeflemesiyle işleyen bir sistemdir. Her anahtar kelimenin reklam verenlerin sayısına göre
artan bir tıklama başı maliyeti vardır. Kullanıcıların yaptıkları her aramada, reklam verenler
sisteme tanımladıkları maksimum tıklama başı maliyet çerçevesinde reklam alanlarında
sıralanmaktadırlar. Arama motorlarının içerik kalitelerini korumak amacıyla bu reklam alanını
kullanan firmaların yer alacakları sıralamayı belirlemek adına maksimum tıklama başı maliyet,
sitenin kalite puanı (ilgili arama motorunun koyduğu kriterlerdir: ör. Google için anahtar
kelimenin sitenin adresinde ve hedef sayfasında yer alma sıklığı önemli bir etkendir) ve diğer
reklam verenlerin bütçelerinden oluşan birtakım değerlerin karmaşık bir matematiksel
hesaplama ile sıralama belirlenmektedir.” 43
“Belirli anahtar kelimelerin belli bir dönem için arama motorundan satın alınarak,
reklamverenlerin reklamının yüksek sıralamada veya sonucun en üstünde yer almasının
garantilenmesi süreci olarak belirtilen ücretli arama reklamları; arama motoru içinde sonuç
sayfasının en üstü, yanı veya altı olmak üzere üç farklı alanda yer alabilmektedir. Bu reklamlar

Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke, “İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal
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organik arama listesinden farklılaştırılarak, reklam bölümünün üzerinde arama motoruna göre
değişen sponsor liste, sponsor bağlantı gibi kavramlarla belirtilmektedir.” 44
3.6.E-posta /Elektronik posta
“e-posta mesajları, internet üzerinden müşteriye direk ulaşmanın ve birebir pazarlama
yapmanın en etkin yollarından biri olarak kabul edilebilir. Kişiye özel ürün ve hizmet teklifleri,
e-bülten gönderimi, müşterilerin şikâyet ve önerilerine verilen cevaplar, genellikle e-posta
iletileriyle sağlanmaktadır (Altındal, 2013: 27).” 45
“Elektronik posta ile pazarlama (EPP), elektronik posta sisteminin diğer İnternet araçları ile bir
bütün olarak yürütülen, müşterinin izni ve kontrolünde olan, işletme tarafından geri dönüşleri
ölçülebilen ve aşamalardan meydana gelen bir pazarlama sürecidir.” 46
“Bir kişi talep etmedikçe ve kendisi rıza göstermedikçe alacağı her türlü reklam içerikli
elektronik posta hakkında şikayetçi olabilir.” 47 “Ülkemizde de bazı kurum ve kuruluşlar
kendileri ile bir şekilde iletişime geçen müşterilerden anket, form vb. şekillerde elde ettikleri
bilgiler çerçevesinde kişilerin cep telefonları ya da e-mail adreslerine anonim mesajlar
göndermektedirler. Gün içerisinde tüketiciler çeşitli mağazalardan, GSM operatörlerinden,
değişik kurum ve kuruluşlardan onlarca mesaj almaktadırlar. Ancak, unutulmamalıdır ki
gönderilen bu mesajlar aslında birer spamdır. Yani istenilmeyen mesajlardır. Üstelik bazı
kurum ve kuruluşlar çok başka yollarla elde ettikleri adreslere de gereksiz mesajlar
yollamaktadırlar. Bunlar bir süre sonra insanları rahatsız etmekte, hatta nefretine neden
olmaktadır. Bu tarz faaliyetler izinsiz pazarlamadır ve kuruma fayda yerine zarar verebilir.
Bunların izinli pazarlama uygulaması olabilmesi için; 1. Gerçekten tüketicinin izninin alınmış
olması, 2. Tüketicinin bu kurumun masajlarını bekliyor olması gerekmektedir.” 48
“Karşılıklı etkileşime imkan veren internet ve mobil telefonların kolay ulaşılabilirliği, bilhassa
mobil telefonların kolay ulaşılabilir ve daha kişisel aygıtlar haline gelmesiyle birlikte, izinli
pazarlama kavramının çıkmasına yardımcı olmuştur. İzinli pazarlama (permission marketing)
kavramı geleneksel pazarlama bağlamında yaygın uygulaması olan mesaj bombardımanı ile
dikkat çekme girişimlerine yönelik eleştirilere karşı Seth Godin tarafından ilk olarak 1999
yılında ortaya atılmıştır. Özünde izinli pazarlama, tüketicilere gönderilecek mesajların daha
önceden tüketicinin değişik yollarla izninin alınması suretiyle yapılmasını vurgulayan bir
yaklaşımı ifade eder.” 49
“Bir EPP uygulamasının arka planında güçlü bir teknik altyapının bulunması, bu altyapının bir
taraftan e-posta sistemini desteklerken, diğer taraftan EPP yazılımı ve web sayfası ile uyumlu
Aydın Demir, 2016, Yeni Medyada Arama Motoru Reklamcılığının Kullanıcı Davranışları Üzerindeki Etkisi,
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olmalı ve dolayısıyla da e-posta ile pazarlamayı bir bütün olarak ele almalıdır. Yine EPP’de
ilişkiyi, müşterinin yönetmesi (CMR) anlayışı hakimdir. Yani, EPP uygulamasının tamamı,
müşterinin izni ve kontrolü doğrultusunda gerçekleşmelidir. Ayrıca gönderilen bir mesajın geri
dönüşlerini takip etmeme işlemi, EPP’de yapılan hatalardandır. Çünkü EPP uygulamasında,
müşteri davranışlarının takibi, ölçümü ve analizi göz ardı edilemez. Tüm bu faktörlerin yanında,
EPP uygulaması, aşamalardan oluşan bir süreçten meydana gelmektedir. Her aşamada elde
edilen sonuç, bir sonraki aşamanın stratejisini belirlemeye yardımcı olur.” 50
3.7.Digital Outdoor
“Outdoor olarak adlandırılan dış mekân reklam mecralarının baskılı ürünler asılan paneller
yerine dijital ekranlar şeklinde uygulandığı sisteme verilen isimdir. Mecra sahipleri için birden
çok şirkete pazarlanabilmesi açısından gelir modeli daha kapsamlı olan bu sistem, reklam
verenler için de dinamik reklam içerikleri kullanma imkânı sağlamaktadır.” 51
3.8.Display reklam
“Display reklamcılık”, en yaygın bilinen şekliyle “banner” ya da “bant reklamlar” olarak
tanımlanabilmektedir. Display reklamlar, özellikle doğrudan satışa yönlendirme amaçlı
yapıldığında başarılı olmaktadır. Maliyet açısından uygunluğu, yer aldığı sayfanın içeriğini
bozmayacak şekilde, dolayısıyla hedef kitlede bir rahatsızlık duygusu oluşturmadan
konumlandırılabilmesi gibi nedenlerle hala popüler bir uygulama olduğu ifade edilebilir.” 52
Display reklamlar tıklanan sayfada görüntülenme sağlamanın yanı sıra dijital teknolojilerin
sunduğu olanaklar sayesinde sonraki zaman dilimlerinde de reklam görüntülemesi sağlayan
uygulamaları mümkün hale getirebilmektedirler. “Takip pikselleri denilen kod dizilimleri
sayesinde kullanıcılar bir web sitesini ziyaret ettikleri zaman, takip pikseli tarafından bir
kütüphaneye eklenirler. Bu pikseli sağlayan Display reklam sağlayıcılar tarafından
Remarketing uygulamaları ile daha önce iletişim kurup etkileşime geçmedikleri markanın ürün
veya hizmetleriyle ilgili istenen dijital etkileşime geçene kadar sürekli olarak yeniden reklama
maruz kalabilirler. Google’ın sağladığı Google Display Network reklam mecralarının işleyiş
prensiplerinden biri olarak öne çıkan Remarketing, bir kere ulaşılmış olan potansiyel müşteriye
sürekli olarak dokunabilme kapasitesini sağlamaktadır.” 53
3.9.Rich Media (Zengin medya)
“Multimedya reklamları olarak da adlandırılmaktadır.” 54 “İnternet sitelerinde hareketsiz
bannerlar yerine kullanıma sunulan rich media; video, gif ya da ses gibi, metin dışı içerikleri

Esin Barutçu ve Selçuk Burak Haşıloğlu, 2010, “Organizasyonlarda İnternet'in İnformal ve Viral İletişim
Aracı Olarak Kullanımı”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 1(2), 5-16, s.12.
51
Arda Süar, A.e., ss:27-30.
52
Recep Yılmaz ve M.Nur Erdem, “150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık”, s.168
53
Arda Süar, A.e., ss:27-30.
54
Recep Yılmaz, M.Nur Erdem, “150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık”, s.173.
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tanımlamak için kullanılan
kullanılabilmektedir.” 55

bir

terimdir.

Remarketing

uygulamaları

çerçevesinde

3.10.Advertorial
“Advertorial; reklam yani “Advertisement” ve haber içeriği yani “Editorial” kelimelerinin bir
araya gelmesiyle oluşturulmuş bir kavramdır. Advertorial, aynı yayın içerisindeki herhangi bir
makale gibi görünmektedir. Çünkü genellikle içinde bulunduğu yayın ile benzer sayfa
tasarımına, benzer dizgiye, benzer yazı tipine ve benzer bir görüntüye sahip olmaktadır. Bunun
yanında içeriğin yazınsal değil de reklam amaçlı olduğunu belirtmek adına, sayfanın üst veya
alt köşesine “Bu bir reklamdır.” şeklinde bir ibare eklenmektedir. 56
3.11.Seri İlanlar
“Geleneksel kitle iletişim araçlarında da yer alan seri ilanlar bölümlerine benzer bir şekilde
dijital mecralarda da bu ilan türleri yer almaktadır. Genellikle insan kaynakları amacıyla
kullanılan bu iletişim aracı, küçük bütçeli işletmeler için de bir reklam alanı olarak
kullanılmaktadır.” 57
3.12.Affilite Pazarlama
“İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarının reklamlarını yayınlayan ve dönüşüm
takibi kod dizinleri ile, hedef sitede alışverişi tamamlayıp ödemesini gerçekleştiren kullanıcılar
üzerinden komisyon alma sistemine dayanan, dijital mecra sahiplerinin gelir modellerinden
birisidir.” 58
3.13.Online PR
“Web 2.0 platformlarını kullanarak çevrimiçi halkla ilişkiler yapma imkanı sağlayan süreç
Halkla İlişkiler 2.0’ı oluşturmaktadır.” 59 “Web 2.0, halkla ilişkiler uzmanları için bilgiyi
dağıtabilecekleri ve iştirak edebilecekleri aracısız bir kitle iletişim aracı olduğu kadar aynı
zamanda hedef kitleyi ve yaptıkları sohbetleri takip edip geri bildirim alabilecekleri doğal bir
ortamdır. Bu noktada yeni nesil bir halkla ilişkiler yaklaşımı olan Halkla İlişkiler 2.0’ın amacı
ise; yeni paydaşlar ile yakın işbirliği ve etkileşim kurarak hatta yeni atılımlarını, yeni ürünlerini,
yeni strateji ve politikalarını aktararak onların hayatlarını iyileştirebilecek çözümler
bulmaktır.” 60
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Arda Süar, A.e., ss:27-30.
R. Imbriale, (2007: 135)’den aktaran: Abdullah Okumuş, Naim Çetintürk ve Eyüp Çetin, 2011, “Geleneksel ilan
ve advertorial (tanıtıcı reklam) uygulamalarının reklam ve reklamı yapılan ürünün algısına ilişkin değerlemelerinin
faktör analizi temelli incelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40 (2), 176-194, s.179.
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Arda Süar, A.e., ss:27-30.
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Arda Süar, A.e., ss:27-30.
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Betül Özkaya, 2012, “Halkla İlişkiler 2.0 Kapsamında Kurumların Arama Motoru Kullanıcılarına Yönelik
Çalışmaları”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(2), 355-382, s.362.
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Betül Özkaya, A.e., s.362.
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Uygulamalar;
Dijital pazarlamada en çok kullanılan mecralar ve ögelerin hangileri olduğunu öğrenerek
bunların sunduğu farklı olanakları karşılaştırmaları faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere dijital
pazarlamanın bu mecralarda nasıl kullanıldığını ve bu çalışmalarda hangi yeni yöntemlerin
kullanıldığını anlamaya çalışmaları önerilir.

54

Uygulama Soruları;
1. Beğenerek kullandığınız bir markayı seçin ve eğer siz o markanın dijital iletişiminden
sorumlu olsaydınız neler yapacağınızı planlayın?
2. Hangi mecraları ve yöntemleri kullanırdınız?
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3.BÖLÜM SORULARI
1-“Dijital pazarlamanın, genellikle internet pazarlamasına ağırlık vermesinin yanı sıra sabit
telefon, cep telefonu, mms ve sms, banner reklamlar ve dijital açık alan gibi teknolojik
araçlardan da faydalanmaktadır.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

2-“360 derece olarak ifade edilebilecek bir yaklaşımın benimsendiği dijital çağda reklam, halkla
ilişkiler, kişisel satış, satış teşvik ve hatta klasik pazarlama karmasının tüm unsurları birbirine
içkin hale gelmiştir.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

3- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Dijital çağda tüketiciye düşen sadece reklam iletisinden etkilenip ürünü/ markayı satın almak
değildir. Aynı zamanda tüketicinin bizatihi kendisinin reklam aracı konumuna gelmesi,
ürünün/markanın tanıtımında rol oynaması ve hatta ...”
a- indirim zamanında alış veriş yapmasıdır.
b-aldığı hizmetten memnun olmasıdır.
c- aldığı malı geri iade etmemesidir.
d- üretim sürecine katkıda bulunmasıdır.
e- markanın mesajlarını dikkatle takip etmesidir.

4-“Dijital ortamda işletmeler sürekli bilgilerini güncellemeli ve müşterilerinin talep ve
isteklerini dikkate almalıdır.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
56

a- Doğru
b- Yanlış

5-“Kullanışlılık” ve “erişebilirlik”in iyi bir web tasarımının anahtarı olduğunun altını çizen
Ryan, etkin bir internet sitesi hazırlamak için “İş için konulan hedefler” ve “hedef kitlenin
ihtiyaçları”nı buluşturan bir tasarım yapmak gerektiğini ifade etmektedir.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

6-“Web sitesi aynı zamanda tüm online işinizi ölçümleyebileceğiniz bir ölçme aleti.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
b- Yanlış

7-Aşağıdakilerden hangisi blogların sayılarının, kullanım alanlarının ve etkilerinin hızla
artmasını sağlayan özellikler arasında değildir?
a-İnternet sitelerine göre daha kısa bir sürede oluşturulabilmeleri,
b-Oluşturulması için kapsamlı teknik bilgi gerektirmemesi,
c-Etkileşim düzeyinin yüksek olması,
d-Deneyime dayalı pazarlama ve ağızdan ağıza pazarlamanın önem kazanması,
e-Matbaaların sayılarının hızla artması

8- “Arama motoru, web siteleri hakkında veri toplayan bir tür yazılımdır.”
cümlesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a- Doğru
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b- Yanlış

9-Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarının çalışırken dikkate aldığı temel prensipleri
arasında yer almaz?
a- Siteye giren kullanıcıların yüzdelik olarak hemen çıkanlarının oranı
b-Web sitesinde kullanılan yazı karakteri
c- Arama motorunda kullanıcı tarafından yazılmış olan anahtar kelimenin ilgili sayfada geçme
sıklığı
d- Hedef web sitesinin ziyaretçi trafiği
e- Trafiği oluşturan ziyaretçilerin sitede geçirdikleri ortalama süre

10-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“SEO … . Web siteleri için sadece bir kez uygulanıp bırakılmayacak bir yapıya sahiptir.
Sürekli takip etmek üst sıralarda çıkabilme başarısını hep elde tutmak gerekmektedir.”
a-bütçe gerektirmez.
b- ‘nun önemi azalmaktadır.
c- hızlı bir çalışmadır.
d- kısa sürelidir.
e- bir süreçtir.

CEVAP ANAHTARI:
1-A 2-A 3-D 4-A 5-A 6-A 7-E 8-A 9-B 10-E
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4.DİJİTAL PAZARLAMADA EN ÇOK KULLANILAN MECRALAR VE ÖGELER-2

59

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.DİJİTAL PAZARLAMADA EN ÇOK KULLANILAN MECRALAR VE ÖGELER-2
4.1.Mobil Uygulamalar
4.2.Mobil pazarlama
4.3.Sosyal Medya
4.4.Video
4.5.Sosyal Oyun
4.6.Lokasyon Bazlı Pazarlama
4.7.WOM (Word Of Mouth)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Dijital pazarlamada başarılı olan markalar sizce en çok hangi mecraları kullanıyor?
2- Dijital pazarlamada başarılı olan markalar sizce mobil uygulamaları nasıl kullanıyor?

61

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dijital pazarlamada mobil
uygulamalar ve mobil
pazarlama

Dijital pazarlamada mobil
uygulamalar ve mobil
pazarlamanın nasıl
kullanıldığını öğrenmek

Sosyal Medya, Video,
Sosyal Oyun, Lokasyon
Bazlı Pazarlama

Sosyal Medya, Video,
Sosyal Oyun, Lokasyon
Bazlı Pazarlamanın
özelliklerini öğrenmek

WOM (Word Of Mouth)

WOM (Word Of Mouth)’un
sunduğu olanakları
öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Mobil Uygulama
Mobil pazarlama
Sosyal Oyun
Lokasyon Bazlı Pazarlama
WOM (Word Of Mouth)
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4.DİJİTAL PAZARLAMADA EN ÇOK KULLANILAN MECRALAR VE ÖGELER-2
4.1.Mobil Uygulamalar
“Elektronik bileşen boyutlarının küçülmesi ve kablosuz yayınların aktarım hızındaki
gelişmeler, insan hayatının neredeyse tüm alanlarında mobil cihaz kullanımını
yaygınlaştırmıştır (Portolan vd. 2011).” 61
We are Social ve Hootsuit tarafından her yıl hazırlanan İnternet ve sosyal medya
istatistikleri “Digital 2020” adlı raporda mobil veri ve mobil uygulama kullanımları ile ilgili
bilgiler de yer almaktadır. Rapora göre mobil data tüketimi her geçen yıl düzenli olarak
artmaktadır. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde tüm dünyadaki mobil data tüketim 36,5 milyar GB
seviyesindedir.

2019’da tüm dünyada 204 milyar mobil uygulama indirilmiştir. Geçen yılın rakamlarıyla
kıyaslandığında bu % 6 büyüme anlamına gelmektedir. 2019’da mobil uygulamalarda 120
milyar dolar harcanmıştır. Geçen yılın rakamlarıyla kıyaslandığında bu % 20 büyüme anlamına
gelmektedir. Ortalama her akıllı telefon başına 21.62 dolar harcama yapılmıştır.

Burçin Kırmal Can, Hülya Yeşilyurt, Ceyda Lale Sancaktar ve Nilüfer Koçak, 2017, “Mobil çağda mobil
uygulamalar: Türkiye’deki yerli otel zincirleri üzerine bir durum tespiti”, Journal of Yaşar University, 12(45),
48-59, s.61.
61

64

Dünyadaki internet kullanıcılarının %89’u sohbet uygulamaları ile sosyal medya
uygulamalarını kullandığını ifade etmektedir. Alışveriş uygulamalarını kullananların oranı %
66, eğlence ve video uygulamaları ile harita uygulamalarını kullananların oranı % 65 olarak
ifade edilmiştir.

65

2019 yılında Google Play ve IOS üzerinden en çok indirilen ve en çok vakit geçirilen uygulama
türleri de raporda yer almıştır. Buna göre Oyun uygulamaları 4 listede de en üstte yer
almaktadır. Aktif kullanıcılara göre bakıldığında 2019’da en popüler mobil uygulamalar
Whatsapp Messenger, Facebook, ve Facebook Messenger olmuştur. 2019’da en popüler mobil
oyun uygulamaları ise Pubg Mobile, Candy Crush Saga ve Honour of Kings olmuştır.

66

Türkiye’deki internet kullanıcılarının %92’si sohbet uygulamaları ile sosyal medya
uygulamalarını kullandığını ifade etmektedir. Eğlence ve video uygulamalarını kullananların
oranı % 83, müzik ile harita uygulamalarını kullananların oranı %64 olarak ifade edilmiştir.
Aktif kullanıcılara göre 2019’da en popüler mobil uygulamalar Whatsapp Messenger,
Instagram ve Facebook olmuştur. Aktif kullanıcılara göre 2019’da en popüler mobil oyun
uygulamaları Pubg Mobile, Candy Crush Saga ve 101 Okey Plus olmuştur.

“Mobil uygulama pazarı akıllı telefonlar ve tabletlerdeki mobil gelişmeler ile doğru orantılı bir
şekilde gelişmektedir. İnsanlar bir cep telefonu ya da tablet bilgisayar aldıkları an yaptıkları ilk
67

şey bir uygulama indirmektir. Bununla birlikte, daha fazla akıllı telefon ve tablet bilgisayar
satıldıkça, bunlarda çalıştırılacak mobil uygulamaların oluşturulması, farklı platformlar ve
kategorilerin türemesi ve ürün taleplerinin oluşmasını sağlamaktadır. Bu yüzden üreticiler her
geçen gün yeni bir mobil uygulama tasarlamakta ve mobil piyasaya sunulmaktadır. Günümüzde
Ios tabanlı bir akıllı cihaz için “Applestore” ve Android işletim sistemli bir akıllı cihaz için
“Google Play” gibi uygulama mağazalarına bakıldığı zaman binlerce uygulama karşımıza
çıkmaktadır.” 62
“Chun, Chung ve Shin (2013)'e göre, iyi bir uygulama bir ihtiyacı karşılamalı (çok güzel
gözükmesi eğer istenilen ihtiyacı karşılamıyorsa kifayetsizdir.), verimli çalışmalı (uygulama ne
için yapıldıysa o amaca doğru bir şekide hizmet etmeli), çekici gözükmeli (kullanıcılar göze
hitap etmeyen uygulamaları kalitesiz addedebilir.), mevcut problemi çözümeye odaklı olmalı
(kullanılmayan gereksiz özelliklerden arındırılmalı), kolay olmalı (uygulamanın kullanımı ve
cihaza yüklenmesi basit bir şekilde yapılabilmeli). Huy ve Thanh (2012) kullanıcıların
uygulamalardan beklediği özellikleri; kullanım kolaylığı, uygunluk, performans,
fonksiyonellik, kapalıyken çalışabilme özelliği olarak sıralamışlardır.” 63

4.2.Mobil pazarlama
“Mobil pazarlama, ürünlerin ve hizmetlerin bir mobil iletişim kanalı üzerinden pazarlanmasıdır.
Hedef kitlesine hemen direkt, interaktif ya da hedeflenen iletişimle ulaşabilen kişisel, zaman ve
mekân duyarlı bir kanaldır (Gardlund, 2005).” 64 “Mobil Pazarlama Derneği’nin (Mobil
Marketing Association- MMA) tanımına göre, “Mobil pazarlama, örgütlerin hedef kitleleri ile
mobil cihazlar üzerinden iletişime geçmek amacıyla geçekleştirdikleri bir dizi interaktif
uygulamadır” 65
“Pazarlama bölümü çalışanlarının, tutundurma faaliyetleri çerçevesinde en çok önem verdikleri
konulardan birisi potansiyel müşterileri ile yer ve zaman kısıtları olmadan iletişim kurabilmek
ve bilinirliklerini arttırmaktır. Bu şekilde işletmeler sundukları mal ve hizmetlerin bilinirliğini
arttırabilmekte ve dolaylı olarak satışlarının artmasını da sağlayabilmektedirler. Bu noktada;
mobil telefonların bu isteği kısıtlıda olsa diğer tutundurma araçlarına göre daha etkin bir şekilde
karşılaması, pazarlama bölümü çalışanları için mobil telefonların önemini gittikçe arttırmıştır.
İlk olarak kişisel bir mobil iletişim aracı olarak konumlandırılan mobil telefonlar, mobil çağın
yeni pazarlama aracı olarak mobil reklam, mobil satış geliştirme, mobil eğlence hizmetleri, yer
Begüm Topuz ve Ata Yakup Kaptan, 2017, “Oyun ve Öğrenme Aracı Olarak Çocuk Mobil Uygulamaları”,
Electronic Turkish Studies, 12(32), s.116.
63
Tufan Özsoy ve Onur İzmir, 2016, “Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon ve Mobil
Uygulama Tercihleri”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(15), 308-329,
s.314.
64
Ece Armağan ve Abdurrahman Gıder, 2014, “Mobil Pazarlama ve Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlama
Algısı: Nazilli'deki Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, AJIT-e: Online Academic Journal of
Information Technology, 5(17), 27-44, s.29.
65
Burhan Kılıç, Nisan Yozukmaz, Faruk Yüksel ve Hatice Bilici, 2017, “Turizmde Mobil Pazarlama: Turistlerin
Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tutumları”, Balıkesir University Journal of Social Sciences Institute,
20(38), 449-471, s.450.
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68

tabanlı mobil hizmetler, mobil İnternet, mobil bankacılık hizmetleri ve mobil alış-veriş
alanlarında kullanılması, Mobil Pazarlamayı yeni bir pazarlama stratejisi haline getirmiştir
(Barutçu, 2007; Barutçu, 2008: 259- 263).” 66
“Mobil pazarlama, işletmelere mobil araçların özelliklerine göre iki temel yarar sunmaktadır.
Bunlar; mobil araçların her zaman aktif olması ve bu araçların her zaman kullanıcısıyla beraber
olması neredeyse kendinden bir parça gibi olmasıdır. Bu da işletmeler açısından istenilen
kitleye her zaman ulaşabilme olanağı kazandırmaktadır. Ayrıca bu araçlar kullanım alanları
bakımından şahsi ve boyutları taşımaya olanaklı ürünlerdir (Slabeva, 2003).” 67
4.3.Sosyal Medya
“Sosyal medyayı; kullanıcıların bilgilerini, görgülerini, ilgi alanlarını internet ya da mobil
sistem aracılığı ile paylaştıkları sosyal platformlar olarak tanımlamak mümkündür. Bu sosyal
platformlar genel olarak; sohbet odaları, tartışma forumları, lokasyona dayalı hizmetler, sosyal
ağ hizmetleri, sosyal rehberler, sosyal imleme, sosyal itibar ağları, webloglar, bloglar,
podcastler, videocastler, wikiler, facebook, tweeter gibi uygulamaları kapsamaktadır.
Günümüzde ulusal ve uluslararası işletmeler, bu alanları kullanarak daha fazla rekabet gücü
elde etmek yoluna gitmektedirler. Aynı zamanda istatistiklere bakıldığında tüketicilerin de ürün
tercihlerinde ve satın alımlarında gittikçe artan bir büyüme oranıyla interneti ve sosyal medyayı
kullandıkları gözlemlenmektedir.” 68
Sosyal medya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra halkla ilişkiler uygulamalarına da
olumlu etkiler sağlamaktadır. Bunlar;
“- Yeni hedef kitle olarak yeni paydaşlar; sosyal medya yeni çevrimiçi topluluklar yaratarak
bunların kurumun yeni paydaşları olmasını sağlar.
- Sosyal paydaşlarla doğrudan iletişim ve etkileşim; kurumlar ya da markalar sosyal ağ siteleri,
fotoğraf ve video paylaşım siteleri, blog vb. sanal ortamlar aracılığıyla arada herhangi bir aracı
olmadan hedef kitle ile doğrudan iletişime ve etkileşime geçmektedir.
- Mesajların yayılması; halkla ilişkiler stratejisi olarak olumlu mesajların yayılması
sağlanabilir.
- Medya karması olarak kullanıcı güdümlü içerik siteleri; geleneksel medya araçları yanında
kullanıcı güdümlü içerik sitelerinin yani sosyal ağ sitelerinin de kullanılması gerekmektedir.
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Süleyman Barutçu,2011,“Mobil viral pazarlama. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi”, 2(1), 5-13, ss:7-
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- Hedef kitle ile işbirliği; sosyal medya ortamlarında kişiler kurum ya da markaların ürünlerine
ilişkin fikirlerini sunarak mesajlar üretmektedirler. Halkla ilişkiler uzmanları bu mesajları
dinleyerek ve feedback yaparak hedef kitle ile iş birliğine girebilir.
- Geri bildirim ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapılması; sosyal medya ortamları geri
bildirim alınması ve alınan geri bildirime göre düzeltmelerin yapılması ya da önlemlerin
alınmasına yardımcı olabilir.
- Katılım ve Adaptasyon; kurum ya da markalar sosyal medyayı kullanarak hedef kitle ile her
türlü etkileşim ve iletişim ortamına katılabilir. Böylece gruplara katılan firmalar hedef
kitlelerden gelen sorun ya da önerilere daha yakın olurlar. Buda kurumlara yeni ürünlerini, yeni
strateji ve politikalarını onlara aktarmada büyük fırsatlar sunabilir.
- Ağ oluşturma; firmalar ve hedef kitleleri arasında bağ oluşturmayı ifade eder. Bu durum
firmaların iletişim ve halkla ilişkiler üzerine strateji ve taktiklerini oluştururken onlarla ilişki
inşa etmek anlamına gelmektedir.
- Güven; halkla ilişkilerin temel prensibi olan güven kurum ve paydaşlara arasındaki şeffaflık
ve dürüstlük anlamına gelmektedir. Kullanıcıların içerik oluşturması ve yayması ile birlikte
önemli bir gücü elinde bulundurmaktadır. Kullanıcıların birbirlerine kurumların ürün ve
hizmetleri hakkında tavsiyelerde bulunması ve kurumlardan gördükleri olumlu davranış şeklini
anlatırken son derece etkili bir unsurdur.
- Kurumsal itibar; kurumlar sosyal medya araçlarında var olan milyonlarca kişi ile etkili iletişim
sürdürerek itibarlarını korumak ve yükselmek için fırsat yakalayabilirler.” 69
4.4.Video
“Dijital mecralarda YouTube ile başlayan video içeriklerin popülerleşmesi neticesinde reklam
verenlerin tercih ettikleri bir diğer içerik türü olarak öne çıkmaktadır. Görüntü, ses ve metin
içeriklerinin bir arada olduğu bu içerik türleri yapısal olarak televizyon reklamlarına benzese
de; internet kullanım alışkanlıkları neticesinde televizyon için hazırlanan video içeriklere göre
bir çok farklı prensip çerçevesinde hazırlanmaktadır.” 70
4.5.Sosyal Oyun
“Kullanıcıların sosyal medya hesapları ile katıldıkları ve birbirleri ile etkileşime geçerek gerçek
zamanlı olarak yer aldıkları oyun deneyimleridir. Uygulama içi satın almalara dayanan bir gelir
modeli olan bu içeriklerin, markalar tarafından finanse edilerek kullanıcılara keyifli zaman

Alikılıç (2011: 17-19)’den aktaran: Nagihan Tufan Yeniçıktı, 2016, “Hakla İlişkiler Aracı Olarak Instagram:
Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik
Dergisi, 9 (2), 92-115, ss:99-100.
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ss:27-30.
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geçirtirken, marka algısına yatırım yapmaları bir dijital iletişim yöntemi olarak
uygulanmaktadır.” 71
“Bilgisayar oyunları, ticari bilgisayarların yaygınlaştığı ilk dönemlerden bu yana geniş
kitlelerin ilgi alanını oluşturmuştur. Ancak bilgisayar ağlarının yaygınlaşması, oyuncuların
bilgisayara karşı değil, birbirleriyle ve birlikte oyun oynadığı bir sosyal oyun (Social Gaming)
deneyimini de beraberinde getirmiştir. Sadece bilgisayar oyunlarının doğasını değil, bilgisayar
oyunculuğunun çehresini de değiştiren internet, sosyal bağlamın oyun kültürüne daha fazla
nüfuz etmesinde kuşkusuz önemli rol oynamıştır. Sosyal oyunlar, bilgisayar oyuncuları
arasında iletişime, paylaşıma, dayanışma ve topluluk duygusuna olanak vermesi itibarıyla başta
sosyoloji olmak üzere, pek çok sosyal disiplinin ilgi alanına giren bir olgudur.” 72
4.6.Lokasyon Bazlı Pazarlama
“Lokasyon kelime anlamı itibariyle yer, bölge, coğrafya gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
İnternet ortamında ise sunucuların nerede bulunduklarını belirten bir kavramdır. Gelişen mobil
teknolojiler ve uygulamalar sayesinde müşteriler internette sürekli aktif olabilmekte ve
bulundukları lokasyonları, lokasyon bazlı sosyal ağlara ait uygulamalar ile paylaşabilmektedir
(Altındal, 2013: 1090).” 73 “MMA (Mobile Marketing Association) lokasyon bazlı pazarlamayı,
pazarlama mesajı iletmek ya da geliştirmek için coğrafi konum kullanımını içeren herhangi bir
uygulama, servis veya kampanya şeklinde tanımlamaktadır (Mobile Marketing Association,
2011: 4).” 74
4.7.WOM (Word Of Mouth)
“Tüketiciler genellikle arkadaşlarından gelen bir elektronik posta mesajını en güvenilir kaynak
olarak görmektedir. Bir araştırmacı olan Draper Fisher Jurvetson, 1997 yılında biyolojik
virüsün yayılmasına benzer bir şekilde elektronik ortamda mesajın yayılması arasındaki
benzerliğe dikkat çekerek “viral pazarlama” terimini kullanmıştır (Deal ve Abel, 2001: 38).
Jurvetson bu hızlı yayılımdan faydalanmak amacıyla yeni bir ürünün tanıtımı için web sitesinde
elektronik posta bağlantısı kurmuş ve sıfır aboneden 12 milyon Hotmail abonesine ulaşmıştır
(Subramani ve Rajagopalan, 2003: 300). Hotmail, tıklanabilir bir web tabanlı e-postayı satış
tutundurma aracı olarak kullanmıştır. Hotmail kullanıcısına gönderilen her mesaja iliştirilen
tıklanabilir düğme sayesinde viral pazarlama olgusu ortaya çıkmıştır. Hotmail’in viral
pazarlamayı kullanma başarısı, ürünün arkadaş grubunca desteklenmesi veya arkadaş
kaynağından gelmesine dayanır. Diğer bir deyişle, sistemin üstünlüğü mesajın yayılımını
sağlayanların firma görevlileri değil tüketici grubunun olmasıdır.” 75
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“Viral pazarlama, İnternet’teki viral iletişime dayalı pazarlama faaliyetleri için kullanılan bir
ifadedir. Bir başka değişle, İnternet üzerinden hızla ve zincirleme olarak yayılan pazarlama
uygulaması, pazarlama literatürüne “viral pazarlama” kavramı olarak girmiştir. Viral pazarlama
uygulayıcısı, belirlediği pazarlama mesajını hedef kitlesinin ilk halkasını oluşturan alıcılara
göndererek, zincirleme olarak yayılmasını bekler. Böylelikle hedef kitleyi oluşturan zincirin
tamamına ulaşmaya gerek yoktur; çünkü, bir halkanın kendisinden sonra gelen halka potansiyel
müşteridir.” 76
“Ağızdan ağza pazarlama kavramı (Word of Mouth Marketing-WOMM), literatürde Word of
Mouse Marketing, Buzz Marketing (vızıltı pazarlaması), Viral Marketing (sözlü pazarlama) ve
Stealth Marketing (Gizli, sessiz pazarlama) olarak da kullanıldığı görülmüştür. Bu
kavramlardan Word of Mouse ve Viral kavramları klasik anlamdaki Mouth kavramının
elektronik ortamdaki (internetteki) karşılığı olarak düşünülebilmektedir. Viral pazarlamanın
temelinde bir virüs hastalığının yayılma mantığı yatar. Bir kişi virüs kökenli bir hastalığa
yakalandığı zaman, bu virüsü iletişimde bulunduğu herkese yayabilmektedir. Viral
pazarlamada da dijital virüsün yayılma mantığı bulunmaktadır.” 77
“Mobil viral pazarlama ise telefon kullanıcılarının SMS yoluyla pazarlama mesajının
milyonlarca kişiye yayılmasını sağlayan teşvik edici pazarlama tekniğidir.” 78 Mobil Viral
İletişimde Tutum, Niyet ve Davranışları Etkileyen Unsurların Ölçülmesi amacıyla
gerçekleştirilen bir araştırmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: “Kişiler kendilerine gelen
mesajların kendileri için önemli olduğunu düşündüğü kişilerden alıyorlarsa ve bu kişiler mesaj
gönderme konusunda kendilerini destekliyorlarsa; mesajları başkalarına gönderme kontrolünü
kendilerinde hissediyorlarsa, kendilerine gelen mesajlardan çeşitli faydalar algılıyorlarsa ve
kendilerine gelen mesajların kendilerini memnun ettiğini düşünüyorlarsa bu mesajları
başkalarına iletmeye yönelik tutumları da olumlu olur.” 79
Viral pazarlama araçları şunlardır: E-Posta Pazarlaması, Mobil Viral Pazarlama, Bloglar,
Mikroblogging, Wikiler, Forumlar, Ticaret Toplulukları, İçerik Toplulukları, Podcastler, Sanal
Oyun Ortamları, Sosyal İmleme Siteleri, Sosyal ağlar 80

Esin Barutçu ve Selçuk Burak Haşıloğlu, “Organizasyonlarda İnternet'in İnformal ve Viral İletişim Aracı
Olarak Kullanımı”, s.12.
77
Makbule Evrim Gülsünler, 2014, “Siyasal iletişimde viral pazarlama: kuramsal bir çerçeve”, Selçuk İletişim,
8 (3): 76-91, s.81.
78
Aysel Erciş ve Hatice Aydın, 2015, “Mobil Viral İletişimde Tutum, Niyet ve Davranışları Etkileyen
Unsurların Ölçülmesi: Erzurum’da Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (1),
205-218, s.206.
79
Aysel Erciş ve Hatice Aydın, A.e., s.214.
80
Ebru Onurlubaş ve Derya Dinçer, 2016, “Tüketicilerin Ağızdan Ağıza ve Viral Pazarlama Algılarına Etki
Eden Faktörlerin Analizi”, Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(17), 184202, ss:190-191.
76

72

Uygulamalar;
Öğrencilerin mobil uygulamalar ve mobil pazarlamayı en başarılı hangi kurumların
kullandığını bulmaya çalışarak, söz konusu çalışmalar kapsamında neler yapıldığını anlamaya
çalışmaları faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere Sosyal Oyun, Lokasyon Bazlı Pazarlama ve
WOM (Word Of Mouth) kapsamında yapılan çalışmalardan en başarılı buldukları örnekler
üzerinde düşünmeleri önerilir.

73

Uygulama Soruları;
1. Mobil uygulamalar ve mobil pazarlamayı en başarılı hangi kurumlar sizce
hangileri? Neden?
2. Sosyal Oyun, Lokasyon Bazlı Pazarlama ve WOM (Word Of Mouth)
denildiğinde aklınıza ilk gelen başarılı örnekler hangileri? Bu örneklerin başarılı
olmasının nedeni sizce nedir?
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4.BÖLÜM SORULARI
1-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“2019’da tüm dünyada 204 milyar mobil uygulama indirilmiştir. Geçen yılın rakamlarıyla
kıyaslandığında bu … anlamına gelmektedir. 2019’da mobil uygulamalarda 120 milyar dolar
harcanmıştır. Geçen yılın rakamlarıyla kıyaslandığında bu % 20 büyüme anlamına
gelmektedir. Ortalama her akıllı telefon başına 21.62 dolar harcama yapılmıştır.”

a-durgunluk
b-önemsizleşme
c-zorlaşma
d-% 6 büyüme
e-% 6 küçülme

2-Aşağıdakilerden hangisi aktif kullanıcılara göre bakıldığında tüm dünyada 2019’daki en
popüler mobil uygulamalar arasında yer almaz?
a-Facebook
b-Whatsapp Messenger
c-Scorp
d-Facebook Messenger
e-Instagram

3-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
Türkiye’deki internet kullanıcılarının … sohbet uygulamaları ile sosyal medya uygulamalarını
kullandığını ifade etmektedir.
a-%92’si
b- %2’si
c- %12’si
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d-%22’si
e-%32’si
4-Aşağıdakilerden hangisi aktif kullanıcılara göre Türkiye’de 2019’da en popüler mobil
uygulamalar arasında yer almaz?
a-Whatsapp Messenger
b- Instagram
c-Altıderece
d-Facebook
e-Twitter

5-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“İlk olarak kişisel bir mobil iletişim aracı olarak konumlandırılan mobil telefonlar, mobil çağın
yeni pazarlama aracı olarak mobil reklam, mobil satış geliştirme, mobil eğlence hizmetleri, yer
tabanlı mobil hizmetler, mobil İnternet, mobil bankacılık hizmetleri ve mobil alış-veriş
alanlarında kullanılması, … yeni bir pazarlama stratejisi haline getirmiştir.”
a- doğrudan pazarlamayı
b- dolaylı pazarlamayı
c- aktif pazarlamayı
d- mobil pazarlamayı
e- geleneksel pazarlamayı

6-Aşağıdakilerden hangisi mobil araçların, işletmeler açısından önemli olmasını sağlayan
özellikleri arasında yer almaz?
a- Mobil araçların kullanım alanları bakımından şahsi olması
b- Mobil araçların boyutlarının taşımaya olanaklı ürünler olması.
c- Mobil araçların her zaman kullanıcısıyla beraber olması ve neredeyse kendinden bir parça
gibi olması.
d- Mobil araçların her zaman aktif olması
76

e- Mobil araçların çok pahalı olması nedeniyle fazla kişi tarafından satın alınamaması

7-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Kurumlar ya da markalar sosyal ağ siteleri, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, blog vb. sanal
ortamlar aracılığıyla arada herhangi bir aracı olmadan hedef kitle ile … iletişime ve etkileşime
geçmektedir.”
a-bilinçsizce
b-doğrudan
c-dolaylı
d-bürokrasi işleyişi içinde
e-dikey hiyerarşi içinde

8-Aşağıdaki ifadede
yerleştirilmelidir?

(…)

ile

gösterilen

yerlere

aşağıdaki

kelimelerden

hangisi

“Dijital mecralarda YouTube ile başlayan … içeriklerin popülerleşmesi neticesinde reklam
verenlerin tercih ettikleri bir diğer içerik türü olarak öne çıkmaktadır. Görüntü, ses ve metin
içeriklerinin bir arada olduğu bu içerik türleri yapısal olarak televizyon reklamlarına benzese
de; internet kullanım alışkanlıkları neticesinde televizyon için hazırlanan … içeriklere göre bir
çok farklı prensip çerçevesinde hazırlanmaktadır.”
a-organik
b- video
c- fotoğraf
d- senaryo
e-kitap

9-“Bilgisayar ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte gündeme gelen, oyuncuların bilgisayara karşı
değil, internet ortamında birbirleriyle ve birlikte oynadığı oyunlara ne ad verilir?
a- Geleneksel oyun
b- Aile oyunu
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c- Sosyal oyun
d- Çocuk oyunu
e-Dinamik oyun

10-Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Kişiler kendilerine gelen mesajların kendileri için önemli olduğunu düşündüğü kişilerden
alıyorlarsa ve bu kişiler mesaj gönderme konusunda kendilerini destekliyorlarsa; mesajları
başkalarına gönderme kontrolünü kendilerinde hissediyorlarsa, kendilerine gelen mesajlardan
çeşitli faydalar algılıyorlarsa ve kendilerine gelen mesajların kendilerini memnun ettiğini
düşünüyorlarsa bu mesajları başkalarına iletmeye yönelik tutumları da … olur.”
a-olumlu
b-olumsuz
c-belirsiz
d-anlaşılmaz
e-tartışılmaz

CEVAP ANAHTARI:
1-D 2-C 3-A 4-C 5-D 6-E 7-B 8-B 9-C 10-A

78

5.AĞ TOPLUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.Ağ Toplumu

80

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Ağ Toplumu denildiğinde akınıza neler geliyor?
2- Ağ Toplumu ve Bilgi Toplumu arasında fark var mı sizce?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ağ Toplumu

Ağ Toplumunun ne anlama
geldiğini öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•

Ağ Toplumu
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5-AĞ TOPLUMU
Sosyal medya kavramına geçmeden önce Ağ Toplumu kavramı üzerinde durmak yararlı
olacaktır. “McLuhan’ın 1960’lı yıllarda televizyonun uzakları yakın eden etkisine yönelik
ortaya koyduğu “küresel köy” ifadesi, bu son on yılda belki de gerçek anlamını bulmakta;
ilişkileri sosyal ağların şekillendirdiği bu yeni dünya düzenine uzam ve zaman kısıtına
bakılmaksızın ‘bağlanılabilmektedir.’” 81
“Kavram olarak ağ toplumu, Castells (2008) tarafından tanımlanmış, gündelik yaşamlarında
geleneksel iletişim araçları yerine yeni medyayı kullanagelen, yeni medyanın iletişim
olanaklarını gündelik yaşamı içine yerleştirmiş ve belirli bir alışkanlık edinmiş bir topluma
karşılık gelmektedir. Ağ toplumu, Bell’in (1996) endüstrisi sonrası toplumunun toplumsal
yapılanmasını ağ üzerinden gerçekleştiren biçimi olarak da tanımlanabilir. Bell, endüstri
sonrası toplumu tanımlarken, bilginin üretilmesini ve bilginin dolaşımını ön plana çıkarırken,
Castells’in ağ toplumunda toplumsal yapılanma süreçleri ve bilginin dolaşımı ağ üzerinden
gerçekleşir.” 82
Ağ Toplumu (Network Society) kuramını geliştiren Manuel Castells’in 83 çağımızın en yüksek
değere sahip verisinin bilgi olduğunu kabul ettiğini ancak bilginin üretimi, taşınması,
saklanması ve dağıtımının dijital iletişim teknolojileri olmaksızın mümkün olmadığına vurgu
yaptığını anlatan Güngör (2018) cümlelerine şöyle devam etmektedir: “Bu nedenle de bilgi
toplumu kavramının günümüz dünyasını açıklamak için yeterli olmadığını, bunun yerine bilgiyi
de içermek üzere, bilginin üretilmesini, taşınmasını, saklanmasını sağlayan teknolojiyi öne
çıkaran ağ (network) toplumu kavramının kullanılmasının daha doğru ve kapsayıcı olacağını,
zamanımızın toplumsal yapısının karakterini çok daha iyi anlatacağını ileri sürüyor. (Castells,
2000: 110) 84
“Ağ toplumu kavramı günümüz toplumlarındaki iktidar ilişkilerini, üretim, yaratım ve bilgi
formlarını bilgi toplumu kavramına göre çok daha iyi açıklayabilir. Yeni iletişim
teknolojileriyle aracılanan günümüzde artık ulus devlet, siyasal iktidar gibi yapıların yerini
bilgisayar aracılı iletişim araçlarıyla belirlenen yeni toplumsal ilişkiler, yeni güç ilişkileri
almaya başlamış bulunmakta. Üstelik de Castells’e göre bu yeni güçlerin etki ve hareket alanı
devletin sahip olduğu güçten de çok ileride. Pazar hareketlerinin bu yeni iletişim
teknolojileriyle yönlendirildiği, ağ toplumu içerisinde hareket alanı bulanların ancak yeni
dönemin zenginleri haline geldikleri, ağın dışında kalanların belirgin biçimde güç yitimine
uğramaya başladıkları söylenebilir.” 85
“Ağ toplumu zaman ve mekân bağlamında sınırların kalktığı yerkürenin ağlarla birbirine
bağlandığı ve bu değişimin özünde ağların olduğu düşüncesidir. Castells’e göre (2004) ağ
Alper Değerli, 2016, “Ağ Toplumunun İletişimi Ekseninde Yerel Yönetimlerin Sosyal Medya Kullanım Düzeyi:
Kadıköy Belediyesi Örneği”, Öneri Dergisi, 12(46), 63-80, s.65.
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Dergisi, 2015, 9(1), 410-428, s.419.
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84
Nazife Güngör, İletişim, Kuramlar, Yaklaşımlar, s.213.
85
Nazife Güngör, İletişim, Kuramlar, Yaklaşımlar, s.213.
81

84

toplumu BİT’ler aracılığıyla dünya çapında oluşturulan birtakım ağlar çerçevesinde dünyanın,
sosyal ve ekonomik anlamda yeniden oluşumudur. Toplumun, bütün alanlarında, temel
yapılarındaki süreçlerin organizasyonunda, hiyerarşilerden ağlara (network) bir kaymanın
yaşanmasıyla birlikte değişmesi durumudur.” 86
Castells’e göre Ağ toplumunda üretim ilişkileri, üretim biçimi, mülkiyet ve sahiplik ilişkileri
önemli ölçüde değişime uğramaktadır ve yeni iletişim teknolojileri toplumdaki üretim ilişki ve
biçiminin değişmesine etki ederek toplumsal yapıyı dönüştürmektedir. 87 “Bu yeni döneme
Castells enformasyonelizm çağı adını vermekte. Yeni dönemin toplumsal yapısını ise ağ
toplumu olarak kavramsallaştırmakta. Bu yeni dönemin düşünsel ve bilimsel temelini
oluşturmak için de yeni bir paradigmaya gereksinim vardır ki, Castells buna sosyo-teknolojik
paradigma adını verir.” 88
Castells (2008) “Ağ’ı birbirleriyle bağlantılı düğümler dizisi”, Düğüm’ü ise “bir büklümün
kendi kendini kestiği nokta” olarak tanımlamaktadır. Düğümün ne olduğunun, hangi somut
ağlardan bahsedildiğine bağlı olduğunu ifade eden yazar, düğümlerin, küresel finansal akışlar
ağında menkul kıymetler piyasaları, Avrupa Birliği’ni yöneten siyasi ağda ülkelerin bakanlar
konseyleri ve Avrupa Komisyonu üyeleri; yeni medyanın küresel ağında ise televizyon
sistemleri, eğlence stüdyoları, bilgisayar grafiği ortamları, haber ekipleri, sinyaller üreten,
gönderen, alan seyyar aygıtlardır.(Castells, 2005: 622) 89
“Castells (2005:87–89), yenilik, üretim ve yeni teknolojilerin kullanım merkezleri arasında ne
denli yakın bir ilişki varsa, toplumların dönüşümünün de o denli hızlı olduğunu, toplumsal
koşulların daha ileri yenilikler üzerindeki olumlu etkisinin de o denli büyük olduğunu
vurgulamaktadır. Ağ toplumunun maddi temellerini ise aşağıdaki şekilde belirlemiştir:
-Enformasyonun temel alınması,
-Yeni teknolojilerin etkilerinin yayımı,
-Ağ kurma mantığı (Ağın dışında kalmanın cezası, ağın büyümesiyle büyür.),
-Esneklik (Örgütlerin gerektiğinde kısmen ya da kökten değiştirilmesi.),
-Belli teknolojilerin son derece bütünleşmiş bir sisteme dönüşümünün yayılması” 90
“Castells’in üzerinde önemle durduğu bir diğer nokta da geleneksel hiyerarşilerin ortadan
kalkmaya başladığı bu yeni toplumsal yapıda (ağ toplumu) bireylerin de devlet, bürokrasi
vb.güçler karşısında güç kazandıkları, direnç alanı oluşturduklarıdır. Gücün ağ bağlantılarıyla
ölçülmeye başladığı bir dünyada insanların ağ bağlantı sayıları arttıkça ve ağ alanında hareket
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alanları genişledikçe güçleri de artmaktadır. Dolayısıyla da güç, ekonomik ve politik
konumlanıştan ağdaki konumlanışa doğru kaymaya başlamıştır.” 91
“Tarihsel bir eğilim olarak, Enformasyon Çağı’nda baskın olan işlevler, süreçler giderek ağlar
etrafında örgütlenmektedir. Ağlar toplumlarımızın yeni sosyal morfolojisini ∗ oluşturur; ağlar
oluşturma mantığının yayılması da üretim, deneyim, iktidar ve kültür süreçlerinde işleyişi,
sonuçları ciddi biçimde değiştirir” diyen Castells (2008) ayrıca şunları da ifade etmektedir:
“Akışların iktidarı, iktidarın akışlarının önüne geçer. Ağda yer almak ya da almamak, her ağın
diğerleri karşısındaki dinamikleri, toplumumuzda baskın olmanın ve değişimin başlıca
kaynaklarıdır: Bu yüzden de ağ toplumu dememiz yerinde olur bu topluma; sosyal morfolojinin
sosyal eyleme üstün olmasının damgasını vurduğu bir toplumdur bu. Castells (2008)” 92
Castells (2005, s. 16), enformasyon teknolojisi devriminin, 1980’li yıllardan itibaren kapitalist
sistemin yeniden yapılandırılması sürecinin en temel aracı olduğunu belirtmiş ve bu dönemdeki
toplumsal refahın gelişme biçimini enformasyonel kalkınma olarak adlandırmıştır. Her
kalkınma biçimi üretkenliği arttırmak için temel önemde olan unsurca tanımlanır. Tarımsal
kalkınma biçiminde değer artışının kaynağında üretim sürecindeki emek ve toprak gibi doğal
kaynaklardaki niceliksel artış vardır. Endüstriyel kalkınma biçiminde ise üretkenliğin temel
kaynağı, yeni enerji kaynaklarının devreye girmesi, üretim ve dağıtım süreçleri boyunca enerji
kaynaklarının merkezileştirilmesi yatar. Enformasyonel kalkınma biçiminde üretkenliğin
kaynağı ise, bilgi üretme, bilgi işleme ve sembollerle iletişim teknolojisindedir. Şüphesiz ki,
bilgi ve enformasyon bütün kalkınma biçimlerinin en kritik unsurudur, ancak enformasyonel
kalkınma biçimine özgü olan şey üretkenliğin ana kaynağının bilginin üzerine bilgi gelmesi
eylemdir. Her kalkınma biçimi aynı zamanda bir performans ilkesine sahiptir. Sanayileşme
ekonomik büyümeye, yani çıktının maksimizasyonuna odaklanmışken; enformasyonelizm
teknolojik gelişmeye, yani bilginin birikmesine ve bilgi işlemde daha üst karmaşıklık
seviyelerine odaklanmıştır. (Castells, 2005, s. 20, 21)” 93
“Ağ toplumu küreseldir ve büyük ölçüde bir finansal akışlar ağı etrafında yapılanmıştır.
Bununla birlikte bu, yeryüzündeki herkesin ağlara dahil olduğu anlamına gelmez; hala dışarıda
kalan ve bırakılan önemli bir nüfus ve coğrafi alan söz konusudur. Lakin ağlara dahil olmasalar
da toplumsal yapıyı oluşturan küresel ağlarda gerçekleşen süreçlerden etkilenirler. İnsan
hayatını kontrol eden ve şekillendiren temel faaliyetler küresel ağlarda örgütlenir.” 94
Ağ toplumunun şimdilik kapitalist bir toplum olduğunu ifade eden Castells, “Ağ toplumu
koşullarında sermaye küresel olarak koordine edilmiştir, emek ise bireyselleşmiştir.”
demektedir. 95 Castells, ayrıca “Daha derin bir düzeyde, toplumun, uzamın ve zamanın maddi
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temelleri dönüşmekte, akışlar uzamı ve zamansız zaman etrafında örgütlenmektedir.”
demektedir. 96
“Ağ temelli bu küresel ekonomi ortamında işin, işçinin ve işyerinin karakteri de eskisinden
epeyce farklılık göstermektedir. Ağ ekonomisinde ürün bilgidir, işçi bilgi üretendir, işyeri ise
ağ ortamıdır. Ağ ortamında yer almak için ille de bir ofise gerek yoktur. Bilgi ekonomisinin
işçisi elindeki mobil telefonla da ağ ortamına bağlanabilir ve orada üretim yapabilir. Bu da
sanayi döneminin ev ve işyeri ayrımı, çalışma saatleri vb. kavramlarının yeniden tanımlanma
gereğini gündeme getirmektedir. Ağ toplumunda zenginlik ve yoksulluk da ağa bağlantılı olup
olmamakla ölçülmektedir. Ağ ekonomisinin zengini ve seçkini olabilmek için ağ alanındaki
hareket alanını olabildiğince genişletip çeşitlendirmek gerekiyor. Ağ dışında kalanlar ise
yoksullaşmaya ve sistem dışı kalmaya mahkumdurlar.” 97
Van Dijk ise tarihte ilk defa tek bir iletişim altyapısının tüm toplumsal faaliyetleri birbirine
bağladığının altını çizer. Bu ağ toplumunda giderek daha fazla çalışma, eğitim, enformasyon
elde etme, iletişim, karar verme, kültürel ifade ve eğlenceyi gerçekleştirme şansına sahip
olduğumuzu ifade eder (Van Dijk, 2012)” 98
Van Dijk, ağ toplumu kavramını açıklarken enformasyon toplumu kavramını da açıklar.
“Enformasyon toplumu kavramında, toplumlardaki faaliyet ve süreçlerin değişen özüne vurgu
yapılmaktadır. Ağ toplumu kavramında ise dikkat ve ilgi bu toplumların değişen örgütlenme
biçimleri ve (alt)yapılarına kaymaktadır.” 99
Van Dijk, eformasyon toplumunu tüm faaliyetlerin içerdiği enformasyonun yoğunluğundaki
artışın modern bir toplumda neler yarattığını 4 madde halinde sıralayarak tanımlar. Bunlar;
“-Bilim, rasyonalite ve düşünümselliğe dayalı bir toplumsal örgütlenme;
-Tarımsal ve endüstriyel sektöerler de dahil, tüm değer ve sektörleri giderek enformasyon
üretimi ile tanımlanan bir ekonomi;
-Bilgi ve ileri eğitim gerektiren (ki bu yüzden bilgi toplumu adı verilen alternatif terim ortaya
çıkmıştır), işlevlerinin çoğunluğu veya tamamı bilgi işlem görevlerine dayanan bir emek
piyasası;
-Kendi işaretleri, sembolleri ve anlamları olan medya ve enformasyon ürünlerinin hakim
olduğu bir kültür.” 100
Van Dijk, ağ toplumunu ise söyle tanımlamaktadır; “Ağ toplumu, sosyal ve medya ağlarından
oluşan bir altyapının toplumun her seviyesindeki –bireysel, grupsal/örgütsel ve sosyal –
örgütlenme tarzını belirlediği modern bir örgüt türü olarak tanımlanmaktadır. Bu ağlar giderek
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artan bir biçimde bu toplumun (bireyler, gruplar ve örgütler) her bir birimini veya parçasını
birbirine bağlamaktadır. Batı toplumlarında, ağlar tarafından birbirine bağlanmış bireyler ağ
toplumunun temel birimi haline gelmektedir. Doğu toplumlarında ise temel birim halen ağlar
tarafından birbirine bağlanmış gruplardır (aile, topluluk, iş ekibi). 101
Van Dijk’a göre; “Enformasyon toplumu içerik üzerinde dururken, ağ toplumu kavramı modern
toplum biçim ve örgütlenmesine yoğunlaşmaktadır.” 102
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Uygulamalar;
Öğrencilerin ağ toplumunun özelliklerinin neler olduğu ve bu özelliklerin gündelik
hayatta hangi sonuçları ortaya çıkardığını anlamaya çalışmaları faydalı olacaktır. Ayrıca
öğrencilere ağ toplumu içinde yer almak ile yer almamak arasında nasıl bir farkın ortaya çıktığı
üzerinde düşünmeleri önerilir.
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Uygulama Soruları;
1. Ağ toplumu içerisinde yer almak size hangi olanakları sağlıyor?
2. Ağ toplumu içerisinde yer almak sizi hangi konularda kaygılandırıyor?
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5.BÖLÜM SORULARI
1- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
Van Dijk tarihte ilk defa tek bir … tüm toplumsal faaliyetleri birbirine bağladığının altını çizer.
Bu ağ toplumunda giderek daha fazla çalışma, eğitim, enformasyon elde etme, iletişim, karar
verme, kültürel ifade ve eğlenceyi gerçekleştirme şansına sahip olduğumuzu ifade eder”
a-kağıt teknolojisinin
b- iletişim altyapısının
c-kağıt ve kalemin
d-geleneksel medyanın
e-matbaa teknolojisinin

2- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Ağ toplumunda zenginlik ve yoksulluk ağa bağlantılı olup olmamakla ölçülmektedir. Ağ
ekonomisinin zengini ve seçkini olabilmek için ağ alanındaki hareket alanını olabildiğince
genişletip çeşitlendirmek gerekiyor. Ağ dışında kalanlar ise … ve sistem dışı kalmaya
mahkumdurlar.”
a-popüler olmaya
b-avantaj kazanmaya
c-avantaj elde etmeye
d- yoksullaşmaya
e-zenginleşmeye

3- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Ağ toplumu, Bell’in (1996) endüstrisi sonrası toplumunun toplumsal yapılanmasını …
üzerinden gerçekleştiren biçimi olarak da tanımlanabilir.
a-ağ
b-televizyon
c-matbaa
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d-gazete
e-radyo

4- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Bell, endüstri sonrası toplumu tanımlarken, bilginin üretilmesini ve bilginin dolaşımını ön
plana çıkarırken, Castells’in ağ toplumunda toplumsal yapılanma süreçleri ve bilginin dolaşımı
… üzerinden gerçekleşir.”
a- matbaa
b- gazete
c- televizyon
d - radyo
e- ağ

5- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Castells, bilgi toplumu kavramının günümüz dünyasını açıklamak için yeterli olmadığını,
bunun yerine bilgiyi de içermek üzere, bilginin üretilmesini, taşınmasını, saklanmasını sağlayan
teknolojiyi öne çıkaran … kavramının kullanılmasının daha doğru ve kapsayıcı olacağını,
zamanımızın toplumsal yapısının karakterini çok daha iyi anlatacağını ileri sürüyor.”
a-kağıt toplumu
b-ağ toplumu
c-matbaa toplumu
d-yeni dalga
e-geleneksel medya

6- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Castells’e göre; ağ toplumu kavramı günümüz toplumlarındaki iktidar ilişkilerini, üretim,
yaratım ve bilgi formlarını … kavramına göre çok daha iyi açıklayabilir.”
a-geleneksel toplum
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b-küresel toplum
c-bilgi toplumu
d-yerel toplum
e-akıl toplumu

7- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Ağ toplumu zaman ve mekân bağlamında sınırların kalktığı yerkürenin ağlarla birbirine
bağlandığı ve bu değişimin özünde … olduğu düşüncesidir. Castells’e göre (2004) ağ toplumu
BİT’ler aracılığıyla dünya çapında oluşturulan birtakım ağlar çerçevesinde dünyanın, sosyal ve
ekonomik anlamda yeniden oluşumudur. Toplumun, bütün alanlarında, temel yapılarındaki
süreçlerin organizasyonunda, hiyerarşilerden ağlara (network) bir kaymanın yaşanmasıyla
birlikte değişmesi durumudur.”
a-bilgilerin
b-kitapların
c-resimlerin
d-videoların
e-ağların

8- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Castells (2008) Ağ’ı birbirleriyle bağlantılı …, Düğüm’ü ise bir büklümün kendi kendini
kestiği nokta olarak tanımlamaktadır. Düğümün ne olduğunun, hangi somut ağlardan
bahsedildiğine bağlı olduğunu ifade eden yazar, düğümlerin, küresel finansal akışlar ağında
menkul kıymetler piyasaları, Avrupa Birliği’ni yöneten siyasi ağda ülkelerin bakanlar
konseyleri ve Avrupa Komisyonu üyeleri; yeni medyanın küresel ağında ise televizyon
sistemleri, eğlence stüdyoları, bilgisayar grafiği ortamları, haber ekipleri, sinyaller üreten,
gönderen, alan seyyar aygıtlardır.”
a-noktalar
b-çizgiler
c-evler
d-düğümler dizisi
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e-işyerleri

9- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Castells (2005, s. 16), enformasyon teknolojisi devriminin, 1980’li yıllardan itibaren kapitalist
sistemin yeniden yapılandırılması sürecinin en temel aracı olduğunu belirtmiş ve bu dönemdeki
toplumsal refahın gelişme biçimini enformasyonel kalkınma olarak adlandırmıştır. Her
kalkınma biçimi üretkenliği arttırmak için temel önemde olan unsurca tanımlanır. Tarımsal
kalkınma biçiminde değer artışının kaynağında üretim sürecindeki emek ve toprak gibi doğal
kaynaklardaki niceliksel artış vardır. Endüstriyel kalkınma biçiminde ise üretkenliğin temel
kaynağı, yeni enerji kaynaklarının devreye girmesi, üretim ve dağıtım süreçleri boyunca enerji
kaynaklarının merkezileştirilmesi yatar. Enformasyonel kalkınma biçiminde üretkenliğin
kaynağı ise, bilgi üretme, bilgi işleme ve sembollerle iletişim teknolojisindedir. Şüphesiz ki,
bilgi ve enformasyon bütün kalkınma biçimlerinin en kritik unsurudur, ancak enformasyonel
kalkınma biçimine özgü olan şey üretkenliğin ana kaynağının bilginin üzerine … gelmesi
eylemdir.”
a-yazı
b-resim
c-bilgi
d-rakam
e-akıl

10- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Ağ toplumunun şimdilik … bir toplum olduğunu ifade eden Castells, “Ağ toplumu
koşullarında sermaye küresel olarak koordine edilmiştir, emek ise bireyselleşmiştir.”
demektedir.”
a-yerel
b-küçük
c-değersiz
d-anlamsız
e-kapitalist
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11- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Ağ temelli bu küresel ekonomi ortamında işin, işçinin ve işyerinin karakteri de eskisinden
epeyce farklılık göstermektedir. Ağ ekonomisinde ürün bilgidir, işçi …, işyeri ise ağ ortamıdır.
Ağ ortamında yer almak için ille de bir ofise gerek yoktur. Bilgi ekonomisinin işçisi elindeki
mobil telefonla da ağ ortamına bağlanabilir ve orada üretim yapabilir. Bu da sanayi döneminin
ev ve işyeri ayrımı, çalışma saatleri vb. kavramlarının yeniden tanımlanma gereğini gündeme
getirmektedir.”
a- bilgi üretendir
b-değersizdir
c-yaşlılardır
d-kadınlardır
e-üniformasıyla çalışır

CEVAP ANAHTARI:
1-B 2-D 3-A 4-E 5-B 6-C 7-E 8-D 9-C 10-E 11-A
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6.SOSYAL MEDYA KULLANICILARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.Sosyal Medya Kullanıcıları
6.1.İnternet ve sosyal medya kullanım amaçları
6.2.İnternet ve Sosyal Medyada Elektronik Ticaret
6.3.Veri Gizliliği İle İlgili Endişe Edenlerin Oranı

97

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.İnternet ve sosyal medyayı hangi amaçla kullanıyorsunuz?
2.İnternet ve sosyal Medyada herhangi bir ürün veya hizmet satın aldınız mı?
3.Verilerinizin sizin istek ve onayınız dışında kullanıldığından endişe ediyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnternet ve sosyal medya İnternet ve sosyal medya
kullanım amaçları
kullanım amaçlarının neler
olduğunu öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

İnternet ve sosyal medyada
elektronik ticaret

İnternet ve sosyal medyada
elektronik ticaretin hangi
oranlarda yapıldığını
öğrenmek

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Veri gizliliği ile ilgili endişe
edenlerin oranı

Veri gizliliği ile ilgili endişe
edenlerin oranını öğrenmek

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.
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Anahtar Kavramlar
•
•

Elektronik ticaret
Veri gizliliği
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6.SOSYAL MEDYA KULLANICILARI
6.1.İnternet ve sosyal medya kullanım amaçları
TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
sonuçlarına göre 2019 yılında interneti bireylerin % 93,9’u “Mesajlaşma”, % 82,7’si “İnternet
üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi (webcam ile)”, % 81,4’ü “Sosyal medya
üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma”, % 71,5’i
“Müzik dinlemek (Web radyosu dahil)” için interneti kullanmaktadırlar. 103
Türkiye’de İnternetin Kullanılma Amaçları
Mesajlaşma
İnternet üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi (webcam ile)
Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb.
içerik paylaşma
Müzik dinlemek (Web radyosu dahil)
Çevrimiçi haber okuma
Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.)
Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama
İnternet bankacılığı
E-Posta gönderme / alma
Kendi oluşturduğunuz metin, fotoğraf, müzik, video, yazılım vb. içerikleri
herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme
Web siteleri aracılığıyla görüş paylaşma
Mal veya hizmet satışı
İş arama ya da iş başvurusu yapma
Toplumsal veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma

%
93,9
82,7
81,4
71,5
69,8
69,3
65,0
47,1
46,2
42,5
23,6
21,8
10,6
9,1

Tablo: TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması sonuçlarına göre 16-74 yaş arasındaki bireylerin interneti kişisel olarak kullanma
amaçları (Ocak-Mart 2019) 104
Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada katılımcıların %97,6’ sının
sosyal medyayı kullandığını ifade etmiştir. 105 Aynı araştırmada katılımcılara “Sosyal medyada
bir markaya yönelik yer alan içerik ve yorumlar markayı satın almanızı etkiliyor mu?” diye
sorulduğunda katılımcıların %55’i hayır derken, %45’i ise evet etkiliyor demiştir.
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı çerçevesinden kullanıcıların sosyal medya kullanımlarını
yönlendiren motivasyonel etkenlerin neler olduğu saptamak amacıyla gerçekleştirilen
araştırmaya göre katılımcıların ifadelerine göre sosyal medya platformlarına üye olma
nedenleri sırasıyla şunlardır:

TÜİK,
“Hanehalkı
Bilişim
Teknolojileri
Kullanım
Araştırması”,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028, (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2019)
104
TÜİK, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”
105
Başak Solmaz, Gökhan Tekin, Züleyha Herzem ve Muhammed Demir, 2013, “İnternet ve sosyal medya
kullanımı üzerine bir uygulama”, Selçuk İletişim, 7(4), 23-32, ss:27-31
103

101

Gündemden geri kalmamak; sosyal çevreleriyle etkileşim ve iletişim halinde kalabilmek,
eğlenceli vakit geçirebilmek; sosyal çevreyi takip edebilmek; herhangi bir konuda görüş ve fikir
paylaşabilmek, merak etmek ve sosyal çevreden geri kalmamak eşit oranda, sosyal çevrenin
herhangi bir konudaki görüşlerini öğrenebilmek, daha fazla sosyalleşebilmek, dünyanın farklı
yerlerindeki insanlarla tanışabilmek, iş aramak, ünlüleri takip etmek, herhangi bir konuda
kamuoyu oluşturabilmek, herkes kullandığı için mecbur hissetmek ve yalnız hissetmek eşit
oranda, sosyal çevre tarafından dışlanmamak. 106
Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar doğrultusunda Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
çerçevesinden sosyal medya kullanım motivasyonları sırasıyla şunlardır; 107
• Gözetim ve bilgi edinme (%37),
• Sosyalleşme (%33),
• Eğlence ve oyalanma (%30) şeklindedir.

6.2.İnternet ve Sosyal Medyada Elektronik Ticaret
“Teknolojinin giderek daha fazla geliştiği günümüz de tüketiciler her geçen gün daha fazla
sosyal medya ağlarına yoğunlaşmaktadırlar. Artık tüketiciler e-ticaret sitelerinin yanında sosyal
medya hesaplarından da alışveriş yapmaya başlamışlardır.” 108
“Digital in 2020” raporuna göre; tüm dünyada internet kullanıcılarının %74’ü online alışveriş
yaptığını ifade etmektedir. Türkiye’de bu oran %63’tür. En fazla elektronik ticaret yapılan
kategoriler sırasıyla; seyahat (kalma yeri dahil), moda ve güzellik, elektronik eşya ve fiziksel
medya, oyuncak ve hobi eşyaları ile mobilya ve aletler olmaktadır. Türkiye’de en fazla
elektronik ticaret yapılan kategoriler sırasıyla; seyahat (kalma yeri dahil), elektronik eşya ve
fiziksel medya, moda ve güzellik, mobilya ve aletler ile oyuncak ve hobi eşyaları olmaktadır.

Gökçe Biliciler, 2018, “Sosyal Medya Kullanımını Yönlendiren Motivasyonel Etkenler: Kullanımlar ve
Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinden Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.78.
107
Gökçe Biliciler, A.e., ss:78-80.
108
Sena Keskin ve Mehmet Baş, 2015, “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”,
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 51-69, s.68.
106

102

Yıl

İnternet Üzerinden Mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler
Toplam
Erkek
Kadın

2011

8,4

11,0

5,8

2012

10,3

12,6

8,1

2013

11,8

14,9

8,7

2014

16,6

20,6

12,5

2015

18,4

21,8

15,0

2016

20,9

24,7

17,1

2017

24,9

29,0

20,9

2018

29,3
34,1

33,6
38,3

25,0
29,9

2019

Tablo: İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler 109

109

TÜİK, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” (2011-2019)
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Tablo: TÜİK verilerine internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin sipariş verdikleri ya da
satın aldıkları mal ve hizmet türleri 110
İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin
sipariş verdikleri ya da satın aldıkları mal ve
hizmet türleri

Toplam
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
27,4

Gıda maddeleri ile günlük gereksinimler

17,3

18,3

15,7

18,0

17,4

19,8

21,9

22,1

Ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb)

19,8

21,2

25,6

27,0

25,5

25,8

25,3

26,8

6,4

4,0

4,2

3,9

3,1

3,0

4,3

4,4

Giyim, spor malzemeleri

28,8

44,4

48,6

51,9

57,4

60,0

62,3

65,2

Bilgisayar ve diğer ek donanım

10,7

6,9

7,5

15,1

12,1

11,4

11,0

12,3

27,8

25,5

25,8

24,9

22,4

21,0

19,0

18,6

1,6

1,7

2,3

8,7

5,8

12,4

10,3

15,6

Hisse senedi / Finansal hizmet / Sigorta alımı

1,5

1,7

1,6

3,5

2,6

-

-

-

Tatil konaklaması (Otel vb. rezervasyon)
Seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti,
araç kiralama vb.)
Sportif ve kültürel faaliyetler için bilet satın
alımı (sinema, tiyatro, konser, maç vb.)

7,3

7,2

7,8

15,0

14,3

16,9

14,5

15,4

15,2

17,4

20,0

26,8

27,0

29,7

24,1

31,9

7,1

7,6

7,6

15,0

14,8

14,7

13,6

16,8

5,2

4,3

4,5

7,1

6,9

6,8

5,4

7,7

17,6

15,6

15,9

15,9

18,4

19,4

15,8

20,6

2,5

1,8

2,6

4,8

3,9

3,9

2,7

4,9

-

-

-

5,6

5,9

6,1

5,3

6,4

İlaç

Elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera,
radyo, TV, DVD oynatıcı vb.)
Telekomünikasyon hizmetleri (TV, genişbant
abonelik hizmetleri (ADSL vb.), sabit veya cep
telefonu abonelikleri, ön ödemeli telefon
kartları için para yükleme/yatırma

Film, müzik
Kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil)
e-öğrenme araçları (çevrimiçi eğitim siteleri,
CD vb.)
Oyun yazılımı, diğer bilgisayar yazılımı ve ve
yazılım güncellemeleri

26,9
4,1
67,2
12,1
20,3

15,3
14,8
31,7
18,0
9,0
20,2
3,3
6,6

Sosyal medya araçlarının tüketici davranışlarına nasıl etki ettiğini tespit etmek için Sivas ilinde
350 kişilik örneklem grubuna gerçekleştirilen bir araştırmada katılımcıların sosyal medya
hesaplarını en çok kullanma amaçları tespit edilmiştir; 111 Amaçların sırasıyla günceli takip
etmek (266), arkadaşlarını bulmak/ takip etmek (160), insanların düşüncelerinden faydalanmak
(117), müzik dinlemek (95), ürünler hakkında bilgi edinmek (68), oyun oynamak (46), ünlü
kişileri takip etmek (33) ve yeni insanlarla tanışmak (29) olduğu görülmektedir.
Aynı araştırmada 122 (%34,9) katılımcı sosyal medyada markaları takip ettiğini ifade etmiştir.
Markaları takip eden katılımcılar, takip etme nedenlerini şöyle ifade etmiştir; 50’ si (%40,9)
110
111

TÜİK, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” (2011-2019)
Sena Keskin ve Mehmet Baş, “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, s.68.

104

indirimlerden haberdar olmak için, 33’ ü (%27) yeni ürünlerden haberdar olmak için, 22’ si
(%18) fikir vermesi açısından, 12’si (9,8) fiyatlardan haberdar olmak için ve 5’i (%4,9) modayı
takip etmek için.
Katılımcıların 140’ı (%40,0) sosyal medyadan alışveriş yaptığını belirtirken “Sosyal medyada
yapılan yorumlar sonucunda fikrinizi değiştirir misiniz?” sorusuna katılımcıların 200 tanesi
(%57,1) evet cevabını vermiştir. Araştırmada ayrıca kadınların erkeklerden daha fazla sosyal
medya araçlarında yapılan yorumlardan etkilenip, fikirlerini değiştirdiği görülmektedir.
6.3.Veri Gizliliği İle İlgili Endişe Edenlerin Oranı
“Bilgisayar, internet ve dijital iletişime ilişkin olumlu bakışın yanı sıra sosyal medyanın hayatın
her alanına entegre olmasına karşı eleştirel yaklaşımlar da dile getirilmektedir. Neil Postman
“Teknopoli” adlı kitabında bilgisayar teknolojilerinin insanlara ne gibi avantajlar sağladığını
sorgulamakta, bu teknolojiler yüzünden insanların kolayca izlendiği, kontrol edildiği, araştırma
konusu yapıldığı ve sayılara indirgendiği eleştirisini yöneltmektedir (Postman, 2004,20).” 112
“Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla, gözetim
dönüşüme uğramıştır. Gözetimin enformasyon teknolojileri aracılığıyla şekil değiştirmesi,
toplumun da dönüşüme uğramasını beraberinde getirmiştir. Önceki dönemlerde kontrol altında
tutmak amacıyla başvurulan gözetim yöntemleri, enformasyon teknolojilerinin yaygınlaştığı
günümüzde gündelik hayatın her alanına yayılmıştır. Bu durum neticesinde, gözetim, toplumsal
hayatta mahremiyet sorunsalı tartışmasını gündeme getirmiştir.” 113 Teknolojik gelişmeler ve
yoğun şehirleşme ile birlikte mahrem alan sınırlarının daralmış olması, bireyin mahremiyetinin
sıklıkla ihlal edilmesi sonucu günümüzde mahremiyet kavramı üzerinde yeni iletişim
teknolojileri bağlamında sıkça konuşulmasına ve tartışılmasına yol açmaktadır. 114 “Bilişim
sistemlerinin gelişmesi ve sosyal medya kullanımının ortaya çıkışı, mahremiyetin bağlamı
konusunda da hızlı değişimlere yol açmıştır. Hatta bugün dünyanın en geniş sosyal ağı olan
Facebook’ın kurucusu Mark Zuckerberg, 2010 yılında yaptığı bir konuşmada mahremiyetin
artık bir norm olmadığını belirtmiş ve insanların artık kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşmak
konusunda daha rahat olduğunu söylemiştir.” 115

Huriye Toker, Sabri Erdem, Pınar Özşarlak, 2015, “Haziran ve Kasım Seçimlerinde Siyasal Eğilim: Yeni Bir
Kamuoyu Ölçümleme Aracı Olarak Twitter”, Erciyes İletişim Dergisi, 2017, 5(1), s.97.
113
Ayşegül Elif Çaycı ve Berk Çaycı, 2017, “Dijital İletişim Çağında Teknolojinin Açığa Çıkardıkları: Gözetim
ve Mahremiyet”, The Turkish Online Journal Of Design, Art And Communication – Tojdac, 7(1), 36-46, s.44.
114
Berkup, 2015:6’dan aktaran: İsmail Kaplan, 2017, Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının
Mahremiyet Algısı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim
Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, s.4.
115
İsmail Kaplan, A.e., s.14.
112
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We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan “Dijital in 2020” Raporu’na göre; dünyadaki
internet kullanıcılarının ortalama % 64’ü kişisel verilerinin şirketler tarafından yanlış
kullanılması konusunda endişeli olduğunu ifade etmektedir. Türkiye’de bu oranın % 58 olduğu
ifade edilmektedir.
“Üniversiteli gençlerin sosyal medya hesaplarında özel hayatlarına dair paylaşımlarda
bulunurken mahremiyet kaygısı duyup duymadığı” sorusuna cevap bulmak amacıyla
gerçekleştirilen bir araştırmada katılımcılar arasında sosyal medya kullanımı sırasında
mahremiyetin önemsiz bir kavram olduğunu söyleyen veya mahremiyet ihlali konusunda kaygı
taşımayan kimsenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak buna rağmen katılımcıların sosyal
medya kullanım alışkanlıklarının, mahremiyet kaygıları ile uyuşmadığı görülmüştür. Bazı
katılımcılar kişisel bilgilerini sosyal medya ortamında paylaşmamaya dikkat ederken,
bilgilerinin güvende olduğundan emin olmamasına rağmen paylaşan katılımcılar da
bulunmaktadır. “Ben kendi halinde ilahiyat okuyan biriyim. Bana kimse gelip de sataşmaz
herhâlde diye düşünüyorum.” ve “bunları bir yerden sonra ‘zaten herkes yapıyor, zaten herkes
fotoğrafını paylaşıyor’ diye kendi içimizde tolere edebiliyoruz.” diyen katılımcılar, günümüzde
çok fazla sayıda bireyin sosyal medyayı kullandığını, dolayısıyla herkesin içinde bulunduğu bir
ortamda kendilerine zarar gelmeyeceğini düşünmektedirler. 116

İsmail Kaplan, Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Algısı, Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.67.
116

106

Uygulamalar;
Öğrencilerin internet ve sosyal medyanın hangi amaçlarla kullanıldığı üzerinde
düşünmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere elektronik ticaret kapsamında en fazla
alışveriş yapılan sektörlerle ilgili başarılı örnekleri incelemeleri ve veri gizliliği ile ilgili
endişelerin sebeplerini anlamaya çalışmaları önerilir.

107

Uygulama Soruları;
•
•
•

Sosyal medya kullanıcılarının özellikleri sizce nelerdir?
İnternet ve sosyal medyada elektronik ticaret hacmi sizce gelecek yıllarda nasıl olacak?
Veri gizliliği ile ilgili endişeler sizce nasıl azalabilir?

108

6.BÖLÜM SORULARI
1- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada katılımcıların %97,6’ sının
sosyal medyayı … ifade etmiştir.”
a-kullanamadığını
b-kullandığını
c-kullanmadığını
d-önemsemediğini
e-bilmediğini

2- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilemez?
“Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada katılımcılar sosyal medyayı
… amacıyla kullandığını ifade etmiştir.”
a-arkadaşlarıyla iletişimde bulunmak
b-eğlenmek
c-muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek
d-olaylar ve kişiler hakkında bilgi sahibi olmak
e-mesaj göndermek ve mesaj almak

3-Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar doğrultusunda Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
çerçevesinden … kullanım motivasyonları sırasıyla şunlardır; gözetim ve bilgi edinme (%37),
sosyalleşme (%33), eğlence ve oyalanma (%30) şeklindedir.”
a- sosyal medya
b-kitap
c-geleneksel medya
d-televizyon
109

e-radyo

4- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Teknolojinin giderek daha fazla geliştiği günümüz de tüketiciler her geçen gün daha fazla
sosyal medya ağlarına yoğunlaşmaktadırlar. Artık tüketiciler e-ticaret sitelerinin yanında sosyal
medya hesaplarından da … başlamışlardır.”
a-şiir yazmaya
b- alışveriş yapmaya
c-rapor yazmaya
d-kitap yazmaya
e-gazete okumaya

5- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
““Digital in 2020” raporuna göre; tüm dünyada internet kullanıcılarının … online alışveriş
yaptığını ifade etmektedir. Türkiye’de bu oran %63’tür.”
a- %74’ü
b-%4’ü
c-%14’ü
d-%24’ü
e-%34’ü

6- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Bilgisayar, internet ve dijital iletişime ilişkin olumlu bakışın yanı sıra sosyal medyanın hayatın
her alanına entegre olmasına karşı eleştirel yaklaşımlar da dile getirilmektedir. Neil Postman
‘…’ adlı kitabında bilgisayar teknolojilerinin insanlara ne gibi avantajlar sağladığını
sorgulamakta, bu teknolojiler yüzünden insanların kolayca izlendiği, kontrol edildiği, araştırma
konusu yapıldığı ve sayılara indirgendiği eleştirisini yöneltmektedir.”
a- Teknopoli
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b-Küreselleşme
c-Yerelleşme
d-Küreyerelleşme
e-Politika

7- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan “Dijital in 2020” Raporu’na göre veri
gizliliği ile ilgili … yaşayanların oranı tüm dünyada % 64. Bu oran Türkiye’de %58
seviyesindedir.”
a-rahatlık
b-endişesizlik
c- kaygı
d-mutluluk
e-neşe

CEVAP ANAHTARI:
1-B 2-C 3-A 4-B 5-A 6-A 7-C
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7.X, Y, Z KUŞAKLARI VE DİJİTAL YERLİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.X, Y, Z KUŞAKLARI VE DİJİTAL YERLİLER
7.1.Kuşak Teorisi
7.2.Kuşakların sınıflandırılması
7.3.Kuşakların genel özellikleri
7.4.Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Kuşak Teorisi’ne göre siz hangi kuşaktansınız?
2- Kendi kuşağınızın özellikleri nelerdir?
3- “Dijital Yerli” ve “Dijital Göçmen” terimleri size ne anlam ifade ediyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kuşak Teorisi

Kuşak Teorisi’nin ne
olduğunu öğrenmek

Kuşakların sınıflandırılması

Kuşakların
sınıflandırılmasının nasıl
yapıldığını ve genel
özelliklerini öğrenmek

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Dijital Yerliler ve Dijital
Göçmenler

Dijital Yerliler ve Dijital
Göçmenler terimlerin
anlamlarını öğrenmek

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•
•
•

Kuşak Teorisi
Dijital Yerliler
Dijital Göçmenler
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7.X, Y, Z KUŞAKLARI VE DİJİTAL YERLİLER
7.1.Kuşak Teorisi
Türk Dil Kurumu’na göre ‘Kuşak’ kelimesi bir felsefe terimi olarak “Yaklaşık olarak aynı
yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri
paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu”, bir toplum bilimi terimi olarak
“Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın,
jenerasyon” anlamına gelmektedir. 117
“Pek çok bilim dalına konu olan kuşak olgusuna dair ilk araştırmalar Fransız sosyolog August
Comte tarafından gerçekleştirilmiştir.” 118 “Comte (1974), kuşaksal değişikliklerin tarihsel
süreç içerisinde hareket eden kuvvetler olduğunu ortaya koyarak, sosyal ilerlemenin ancak bir
kuşağın bir sonraki kuşağa aşılayacağı birikimler ile mümkün olduğunu belirtmiştir.
Birbirlerine yakın dönemlerde dünyaya gelen insanların benzer özelliklerinin olması, kuşak
kavramını ortaya çıkarmıştır.” 119
“Kuşak Teorisi’ni ortaya koyan ve kuşaklarla ilgili araştırmalarda bulunan Strauss ve Howe
(1992)’a göre kuşak kavramından söz edilebilmesi için bazı ortak özelliklerin olması
gerekmektedir.” 120 “Daha sonraki yıllarda araştırmacı Karl Mannheim (Mannheim,1998),
kuşaklar konusunda kapsamlı ve sistematik bir araştırma yapmıştır. Mannheim çalışmasında,
kuşakları, ortak alışkanlıklara ve ortak kültürlere sahip olan ve bu değerleri paylaşan insanlar
topluluğu olarak tanımlamıştır.” 121 Alman sosyolog Karl Mannheim’e (1927) göre kuşak, ortak
bir tarihi paylaşan yaş gruplarını ifade ederken Eyerman ve Turner, (1998), kuşağın ortak bir
alışkanlık, huy ve kültürü paylaşan ve zaman içerisinde kollektif bir belleğe sahip olan grupları
ifade ettiğini belirtmektedir. 122
“Kuşak araştırmacıları Howe ve Strauss (2007: 2), bugün Amerika‟da altı temel kuşağın
varlığından bahsedilmesine rağmen 1620 Mayflower zamanından beri Amerika’da toplamda
ondokuz kuşağın var olduğu görüşünü savunmaktadırlar. Araştırmacılar yaklaşık bir yüzyıl
boyunca kuşak kavramını ortaya atmış, tartışmış, kuşakların neye göre oluştuğu, nasıl
şekillendiği hakkında fikir yürütmüştür. Lakin Baby Boomer kuşağından önce herhangi bir
kuşağa bir isim vermemişlerdir. Kuşaklarla ilgili kullanılan terimler “genç nesil”, “yetişkin
117
Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük,
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c744999e10a72.96195780,
Erişim Tarihi: 25.2.2019.
118
Şermin Şenturan, Aslıhan Köse, E.Mine Dertli, Satenik Başak ve Nesibe Şentürk, 2016, “X ve Y Kuşağı
Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme”, Business & Economics Research
Journal, 7(3), 171-182, s.172.
119
Harun Demirkaya ve Ali Akdemir, Engin Karaman ve Özlem Atan, 2015, “Kuşakların yönetim politikası
beklentilerinin araştırılması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 186-204, s.187.
120
Şermin Şenturan, Aslıhan Köse, E.Mine Dertli, Satenik Başak ve Nesibe Şentürk, “X ve Y Kuşağı
Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme”, s.172.
121
Hacı Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez ve Mahmut Küçükoğlu, 2017, “Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma
hayatına muhtemel etkileri”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048, s.1034.
122
Mehtap Yücel, Kuşakların Sosyal Medya Kullanımının Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihleri Üzerine Etkisi,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2018, s.32.
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nesil” gibi kavramlardan ibaret olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasındaki kuşak için, net bir
şekilde, neredeyse tüm dünyada belirgin demografik etkiye sebep olmasından ötürü “Baby
Boomer” terimi kullanılmaya başlanmıştır ve bu terim yaklaşık 60 yıldır kullanılmaya devam
etmektedir. Bundan sonra araştırmacılar sonraki kuşakları tanımlamak için de çeşitli isimler
aramışlardır. (McCrindle, 2014: 18)” 123
7.2.Kuşakların sınıflandırılması
Demograflar, basın ve medya kuruluşları, pazar araştırmacıları tarafından (Li, Li, Hudson,
2013:147) tanımlanan beş temel kuşak şunlardır; Sessiz Kuşak (Silent Generation), Baby
Boomer, X Kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı. Literatürde bu kuşaklara farklı isimler de verilmiştir.
Kuşakların hangi tarih aralıklarını kapsadığı ile ilgili olarak farklı araştırmalarda farklı bilgiler
yer almaktadır. Ancak buna karşın birbirine yakın dönemlerin ele alındığı gözlenmektedir. Bu
çalışmalar aşağıdaki Tablo’da özetlenmiştir. Howe,N., Strauss,W.(1991)’e göre Sessiz Kuşak
1925-1942; Baby Boomer 1943-1960; X Kuşağı 1961-1981; Y Kuşağı 1982-2005; Z Kuşağı
2005-2025 arasında doğanlardır. McCrindle,M.(2014)’e göre ise; Sessiz Kuşak 1925-1945;
Baby Boomer 1946-1964; X Kuşağı 1965-1979; Y Kuşağı 1980-1994; Z Kuşağı 1995-2009
arasında doğanlardır. 124
7.3.Kuşakların genel özellikleri
Literatüre bakıldığında kuşakların genel özellikleri şunlardır;
Sessiz (Lost) Kuşak:
Sessiz Kuşak’ın yaşadığı dönem işsizliğin önemli bir sorun olması insanların tasarruf
mantığıyla hareket etmelerine yol açmıştır. Karar vermekte sıkıntı yaşayan bu kuşak üyeleri
otoriteye sadıktır ve direktif beklerler. Liderlerine yüksek saygı gösterirler ve kıdemi yaşla
ilişkilendirirler. Gelenekçidirler ve teknolojiye yavaş uyum gösterirler. 125
Bebek Patlaması -Baby Boomers Kuşağı:
“Baby Boomers kuşağı, 2. Dünya savaşından sonra azalan nüfusun hızlıca toparlanması için
verilen desteğe paralel olarak hızlı çoğalmıştır. 1946 yılının savaş sonrası dünyasına gelen ilk
bebeklerden itibaren bu kuşağın ABD ekonomisi üzerinde çok etkisi olmuştur.(Manas,
2006)” 126 Türkiye’de bu dönemde dünyaya gelen kuşağın, ABD’dekiler ile hem benzer hem de

McCrindle (2014: 18)’den aktaran: Mehtap Yücel Güngör, Kuşakların Sosyal Medya Kullanımının Yiyecek
İçecek İşletmesi Tercihleri Üzerine Etkisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2018, s.37.
124
Mehtap Yücel, Kuşakların Sosyal Medya Kullanımının Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihleri Üzerine Etkisi,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2018, ss:37-40.
125
Harun Demirkaya ve Ali Akdemir, Engin Karaman ve Özlem Atan, “Kuşakların yönetim politikası
beklentilerinin araştırılması”, s.188.
126
Kerim İzmirlioğlu, 2008, Konumlandırmada Kuşak Analizi Yardımıyla Tüketici Algılarının Tespiti: Türk
Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.43.
123
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farklı özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir. Özellikle üretken, çalışkan ve fedakâr olma
özellikleri ile ABD’deki kuşak ile benzerlikler gösterdiği ifade edilmektedir. 127
Kuşakların farklılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; 128

X Kuşağı:
“X kuşağının temelini “yaşamak için çalışmak” olgusu oluşturur. Diğer kuşaklara göre
bireyseldirler. İş yaşamında çalışma esnekliğine ve kendi kendini yönetme yetisine sahip olmak
isterler. Üst yönetimle direkt iletişime geçmeyi tercih ederler. Ayrıca teknolojik gelişimlerin
çoğu bu dönemde başladığı için bilgisayar kullanmaya başlayan ilk kuşaktır.” 129 “X kuşağı bir
geçiş kuşağıdır. Teknoloji bu dönemde çok hızlı gelişmiştir. Günümüzde kullanılan teknolojik
ürünlerin çoğunu bu kuşak üyeleri geliştirmiş olmalarına rağmen, teknolojiyi kullanmada Y
kuşağının çok gerisinde kalmışlardır (Toruntay, 2011: 74).” 130

Y Kuşağı:
Didem Sever İşçimen, Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi İle Kurumsal
Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Uygulama, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan
Kaynakları Yönetimi Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, s.5.
128
Didem Sever İşçimen, Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi İle Kurumsal
Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Uygulama, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan
Kaynakları Yönetimi Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, s.13.
129
Emel Genç, 2018, “Kozmetik Sektöründe X Kuşağının Tüketim Seçimlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir
Araştırma”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.24.
130
Şermin Şenturan, Aslıhan Köse, E.Mine Dertli, Satenik Başak ve Nesibe Şentürk, “X ve Y Kuşağı
Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme”, ss:173-174.
127
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İnternet kuşağı, echo-boomers, millenial ve nexters olarak da anılan Y Kuşağı terimi, tarihte ilk
kez 1993 yılında o dönemdeki gençlerin X Kuşağı olarak adlandırılan önceki kuşaktan
farklarını ifade etmek amacıyla kullanılmıştır (Straus ve Howe, 1992:54). 131
Çocukluk yıllarını 80’lerde, gençlik yıllarını 90’larda yaşayan Y Kuşağı, önceki kuşaklara göre
daha pratik, dinamik ve daha sonuç odaklı bir kuşak olarak görülmektedir. Önceki kuşaklardan
daha sabırsız, daha hırslı ve sadakat duygusu daha zayıf bir kuşak oldukları; en zayıf
noktalarının ise konsantrasyon olduğu ifade edilmektedir. İnternet ve çok kanallı televizyonlar
ile büyümüş olan Y kuşağı üyelerinin, internetle genç yaşta tanıştığı ve hemen adapte oldukları
belirtilmektedir. 132
Yapılan bir araştırmada Y kuşağı ile ilgili ifade edilen 33 temel özellik şu şekilde
sıralanmıştır; 133
1-Teknolojiyi yakından takip eder.
2-İnternet üzerinden alışveriş yapar.
3-Aynı anda birden fazla işi yapabilir
4 Farklı kaynak ve araçlardan eş zamanlı gelen bilgileri kolaylıkla kavrayabilir.
5-Özgürlük için savaşmaya hazırdır.
6-Kendisini öğrenmeye istekli biri olarak tanımlar.
7-Aile ve yuva bu kuşak için değerlidir.
8-Vatanseverdir.
9-İlişki odaklıdır.
10-Sosyal bilince sahiptir.
11-Kendisini işbirlikçi olarak tanımlar.
12-Sabırsızdır.
13-Geleceği düşünmektense şimdiye odaklanmaya eğilimlidir.
14-Zor insanlarla başa çıkma becerilerine sahip değildir.
15-Topluma katkıda bulunmak çok para kazanmaktan daha önemlidir.
Mihalis Kuyucu, 2014, Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir
İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 55-83, ss:58-59.
132
Mihalis Kuyucu, A.e., ss:60, 79.
133
Zeki Yüksekbilgili, 2013, “Türk Tipi Y Kuşağı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 342-353, ss:346347.
131
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16-Dolu ve dengeli bir hayat yaşamak ve yaşamdan keyif almak, çok para kazanmaktan daha
önemlidir.
17-Zaman ve emek yatırımı gerektiren uzun vadeli şeylerdense kısa sürede tatmin elde
edebileceğim şeyleri arar.
18-İş hayatında sıklıkla iş değiştirmekte bir sakınca görmez.
19-İş hayatında mali kazanç önemlidir.
20-İş hayatında kendisine verilen talimatların açık ve net talimatlar olması önemlidir.
21-İşyerinde yönetim kararlarına dahil edilmeyi ister.
22-Esnek koşullarda çalışmayı ister.
23-İşe gitmeyi insanlarla bir araya gelmek ve sosyalleşmeyle ilgili algılar.
24-Zorlu işlerle karşılaşmayı ve bu işlerle gelişebileceği bir kariyeri tercih eder.
25-Sıkıcı bir iştense zorlu bir işi tercih eder.
26-Takım çalışmasına çok değer verir.
27-Beraber çalıştığı kişilerde, mevkiye daha az, yeteneğe ve başarıya daha fazla saygı duyar.
28-Kendisine değer verildiğini hissettiği bir kuruluşta çalışmayı daha fazla ücret alacağı bir işe
tercih eder.
29-Dinleme, iletişim kurma, takım oyuncusu olma, zaman yönetimi gibi sosyal becerileri teknik
ve teknolojik becerileri kadar güçlü değildir.
30-İşyerinde görev odaklı yöneticilerdense ilişki odaklı yöneticilerle çalışmayı tercih eder.
31-İşyerinde kendi performansıyla ilgili sık ve doğrudan geribildirime ihtiyaç duyar. İyi bir
işveren markasına sahip bir işte çalışmak önemlidir.
32-Sosyal iletişim ağıyla (Twitter, Facebook, YouTube, Google+, MSN...) işyeri sınırları içinde
sürekli olarak bağlantıda olabilmek önemlidir.
33-Çalıştığı işyerinde ilerlemek için gerekli görülenden uzun saatler çalışmayı tercih eder.
Z Kuşağı:
Kristal nesil, internet kuşağı veya i-kuşak, yeni sessiz kuşak, Google kuşağı, .com kuşağı gibi
birçok isim ile de anılan Z kuşağının, oldukça hırslı, önceki kuşaklara kıyasla bilgiyi daha çabuk
yorumlayabilen, işbirliğine yatkın, yaratıcı, amaç odaklı, esnekliğe önem veren ve uluslararası
fırsatları kovalamak isteyen bireylerden oluştuğu ifade edilmektedir. Dijital dünyaya doğan ilk
121

kuşak olan Z kuşağının üyelerinin önceki nesillere göre hızı daha çok sevdiği, çoklu görevleri
kolayca yerine getirebildiği, el, göz ve kulak motor becerileri oldukça gelişmiş olduğu
belirtilmektedir. 134
“Z kuşağı bireylerinin çoğunluğu girişimci olmak istemektedir. Z kuşağı bireyleri, kendilerine
oldukça güven duyarlar ve bu nedenle iş yaşamlarında farklı sorumluluklar almayı isterler. Bu
kişiler, iletişim ile yönetim, değişik fikirler, hızlı bilgilenme gibi pek çok konularda başarılı
olabilecekleri beklenmektedir. Z kuşağı bireylerinin çalışma ortamlarının modern ve teknolojik
biçimde tasarlanmış olması, bu ortamda donanımlı araç ve gereçlerin bulunması daha verimli
çalışmalarına ve aktif performans göstermelerine fayda sağlayacaktır. Yapılan araştırmalar,
grup çalışmasının Z kuşağının verimliliğini düşüreceğini, kişisel çalışma imkânı ile daha
başarılı olacağını göstermektedir.” 135 “Zygaitiene vd. (2017: 236) göre bu kuşak zayıfların
korunması, arkadaşlık, doğaya duyarlılık ve herkese eşit fırsatlar tanınması gibi değerleri
benimsemektedir.” 136 Z Kuşağı çocukları uzakta olsalar bile dijital aletleri ile her an sözel ve
görsel iletişim kurarak, birbirlerine bağlanabilecekleri ifade edilmektedir. Uzaktan da ilişki
kurabildikleri için, fiziksel olarak tek başlarına olacakları ve yalnız yaşamaya eğilimli
olacakları tahmin edilmektedir. Dikkat ve konsantrasyon zorlukları yaşayacakları
düşünülmektedir. Yaratıcılığa izin veren aktivitelerden hoşlandıkları; uzun dönemli
hafızalarının, ezberden çok oyun, hikâyeleştirme ve hayallerle etkin hale geldiği
aktarılmaktadır. Bu kuşak bireylerinin, doğdukları andan itibaren içinde yaşadıkları ağların,
kimliklerinin şekillendirmesinde en büyük rolü oynayacağı ifade edilmektedir. 137
X, Y ve Z kuşakları teknoloji kullanımları ve beğenileri açısından kıyaslandığında şöyle bir
tablo ortaya çıkmaktadır; 138

Canan Çetin, Serol Karalar, 2016, “X, Y ve Z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine
bir araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14/28, 157-197, ss:161-162.
135
Hacı Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez ve Mahmut Küçükoğlu, “Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma
hayatına muhtemel etkileri”, s.1045.
136
Fatma İnce, “Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Pamukkale
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32: 105-113, s.107.
137
Hatice Toruntay, Takım Rolleri Çalışması: X ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ss:81-83.
138
Hacı Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez ve Mahmut Küçükoğlu, “Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma
hayatına muhtemel etkileri”, s.1036.
134
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Alfa Kuşağı:
Alfa kuşağı adını Yunan Alfabesi’nin ilk harfi olan “Alpha/Alfa”dan alıyor. Mark McCrindle,
her hafta tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyondan fazla Alfa jenerasyonuna dahil bireyin dünyaya
geldiğini ve hepsi doğduğunda (2025’e kadar) toplam sayılarının yaklaşık 2 milyar olacağını
ifade ediyor. McCrindle, Alfa jenerasyonunun şimdiye kadar en iyi eğitim almış, teknoloji ile
en çok donatılmış ve refah düzeyi en yüksek olan nesil olacağını belirtiyor. McCrindle’a göre;
Generation Alpha, en küçük yaştan itibaren ekranların önlerinde yer aldı ve bu ekranlar onlar
için bir nevi “emzik”, eğlence merkezi ve eğitim desteği anlamına geliyordu. Doğdukları 2010
yılı ipad’in tanıtıldığı, Instagram’ın yaratıldığı, “app”in yılın kelimesi seçildiği bir yıldı. Bu
nedenle McCrindle bu neslin “Generation Glass” olarak da adlandırıldığını ifade ediyor. Alfa
jenerasyonu sonrasının ise Beta, Gamma ve Delta şeklinde devam edeceği öngörülüyor. 139

139

Alex Williams, “Meet Alpha: The Next ‘Next Generation’”, 19.09.2015,
https://www.nytimes.com/2015/09/19/fashion/meet-alpha-the-next-next-generation.html,
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We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan “Dijital in 2020” Raporu’nda Dünya
nüfusunun yaş dağılımına yer verilmiştir. Raporda genel itibariyle genç nüfusun sayıca daha
fazla olduğu ve yaş ilerledikçe sayıların azaldığı görülmektedir. 140
7.4.Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler
“Marc Prensky (2001a, 2001b) “Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler” adlı çalışmasında Internet,
bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital medya araçlarını kullanarak yetişen günümüz
öğrencilerinin öğrenme tarzlarının, daha çok basılı kaynakların kullanıldığı ortamda yetişmiş
olan öğretmenlerinin öğrenme tarzlarından farklı olduğu gerçeğine dikkat çekmişti. Prensky ilk
grubu “dijital yerliler”, ikinci grubu ise “dijital göçmenler” olarak adlandırmıştı.” 141
“Teknoloji temelli bir dünyaya doğan ve çok küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle tanışarak
kendilerine teknolojik bir öğrenme dili geliştiren yeni nesil öğrencilere dijital yerliler
denilmektedir (Prensky, 2001a, 2001b; Oblinger ve Oblinger, 2005; Pedró, 2006).” 142 “1980
sonrası doğan, dijital araç ve ortamları hayatlarının merkezine alan, teknolojinin bir ihtiyaçtan
çok gündelik hayatın gerekliliklerinden biri olduğunu düşünen ve bu dijital dünyada kendine
özgü dilleri ile yer alan dijital yerliler, günümüzün teknolojisi ile dünyaya gelmiş ve yeni
teknolojiler üzerinden halledilebilecek tüm günlük işlerini bu ortam üzerinden yürütebilen 21.
yy’ın çocukları olduğu söylenebilir.” 143

wearesocial.com, “Digital 2019: Global İnternet Use Accelerates”
Yaşar Tonta, 2009, “Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği”, Türk Kütüphaneciliği, 23(4),
742-768, s.745.
142
İ.Bakır Arabacı ve Murat Polat, 2013, “Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler ve Sınıf Yönetimi”, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, 12(47), 11-20, s.13.
143
Burak Karabulut, 2015, “Bilgi Toplumu Çağında Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler”, Pamukkale
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 21, 11-23, s.16.
140
141
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“Milenyum (internet ve web çağı) öncesinde doğan, teknoloji ve ürünleriyle ergenlik sonrası
dönemde tanışmış olan bireyler için dijital göçmenlik kavramı kullanılmaktadır. Başka bir
deyişle dijital göçmenlik, yirmili yaş ve sonrasında teknoloji, internet ve web ile tanışan,
teknolojik araçların kullanımı ve teknoloji tabanlı öğrenmede güçlükler veya çeşitli uyum
sorunlarıyla karşılaşabilen, teknoloji okuryazarlığı dijital yerlilere oranla daha düşük düzeydeki
bireyleri tanımlamaktadır (Prensky, 2001a, 2001b)” 144
“Prensky’e göre (2001) dijital yerliler, dijital göçmenlerden farklı düşünmekte ve bilgiyi de
tamamen farklı bir biçimde işlemektedirler. Bilgisayarlarla büyüyen çocuklar bizden farklı
düşünürler. “Hipermetin zihinler” geliştirirler. Daldan dala atlarlar. Bilişsel yapıları sanki sıralı
değil paraleldir. Dijital yerlilerin düşünme kalıpları da değişmiştir.” 145
“Prensky’ye göre dijital yerliler dijital göçmenlerden farklı düşünmekte ve bilgiyi de tamamen
farklı bir biçimde işlemektedirler. Bilgisayarlarla büyüyen çocuklar bizden farklı düşünürler.
“Hipermetin zihinler” geliştirirler. Daldan dala atlarlar. Bilişsel yapıları sanki sıralı değil
paraleldir. Dijital yerlilerin düşünme kalıpları da değişmiştir. Prensky, “nöroplastisite” (beynin
çeşitli uyarıcılara karşı kendi kendini şekillendirebilme yeteneği) araştırmalarının bulgularına
işaret ederek “farklı türdeki deneyimlerin farklı beyin yapılarına yol açtığını” ve “beynin
değiştiğini ve aldığı girdilere göre kendini farklı bir biçimde düzenlediğini” öne sürmektedir.
Nitekim yapılan bir deneysel araştırmada üç ay süreyle Tetris oynayan 12 ile 15 yaşındaki
kızların oyun sonrasında çekilen beyin tomografilerinde (MRI) beyindeki gri madde miktarının
bir göstergesi olan beyin zarı kalınlığında (cortical thickness) değişimler gözlenmiştir (Haier,
Karama, Leyba ve Jung, 2009).” 146
“Dijital göçmenlerin teknolojiyi kullanım ve bundan faydalanma amaçları genellikle belirli bir
gereksinimden kaynaklanmaktadır; ancak son zamanlarda teknolojinin hızla yaygınlaşmasıyla
onlar için de bilgi edinmenin dışında eğlence, sohbet etme gibi amaçlara da hizmet etmeye
başlamıştır. Yine de dijital göçmenlerin öncelikleri bu kültürün getirdiği araçlardan
faydalanmaktır. En temel fark ise dijital yerlilerin bu araçlardan faydalanmaktan ziyade, onların
yaşam biçimlerinin bir parçası olmasıdır.” 147
“Time’ın (BusinessWire 2012) dijital yerliler ve dijital göçmenler arasındaki medya
kullanımının nasıl düzenlendiği ve söz konusu aygıtlar ve platformlar arasındaki nasıl geçiş
yapıldığıyla ilgili araştırmadan çıkan sonuçlar dikkate alınmaya değerdir. Bu araştırmadan elde
edilen sonuçlar, kısaca aşağıda sıralanmaktadır: a) Dijital yerlilerin 1 saat içinde televizyon,
gazete, tablet bilgisayar, akıllı telefon vb. platformlar arasındaki kanallarda 27 kez geçiş
yapabildiğini ortaya koymaktadır. b) Duygusal iniş çıkışları alt seviyede deneyimleyen bu kitle
çok kısa sürede sıkılmakta ve havalarını değiştirmek için dikkatlerini başka bir yere
vermektedirler. c) Evde, odadan odaya geçerken bile dijital yerliler (% 65), akıllı telefonları
sanki bir uzvuymuş gibi yanından ayırmadan kullanmaktadır. d) Dijital yerlilerin yarısından
İ.Bakır Arabacı ve Murat Polat, “Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler ve Sınıf Yönetimi”,s.14.
Burak Karabulut, “Bilgi Toplumu Çağında Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler”, s.16.
146
Yaşar Tonta, “Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği”, s.746.
147
Necmi Eşgi, 2013, "Dijital yerli çocukların ve dijital göçmen ebeveynlerinin internet bağımlılığına ilişkin
algılarının karşılaştırılması.", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (28-3), 181-194. s.184.
144
145

125

fazlası (% 54), insanlarla konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ettiğini söylerken dijital
göçmenlerle karşılaştırıldığında bu oran %28’e düşmektedir. Dijital yerlilerin bu hareketliliği
bilinçaltına da işlemekte ve söz konusu kitle, bir konunun farklı parçalarını farklı araçlardan
alabilmektedir.” 148
Türkiye’deki Dijital yerlilerin yeni medyayı kullanım alışkanlıklarını tespit etmek üzere
gerçekleştirilen araştırmada İstanbul’da 13-17 yaşlarındaki gençlere Yeni Medya Kullanım
Alışkanlığı (YMKA) anketi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da yaşayan 1317 yaşlarındaki dijital yerlilerin; yeni medya araç ve uygulamalarını yüksek oranda her gün
kullandıkları ve yeni medya uygulamalarını yüksek oranda eğlence amaçlı kullandıkları
görülmektedir. Eğlence amaçlı olarak en çok yapılan işler sırasıyla: müzik/radyo dinlemek
(%85), oyun oynamak (%79) ve video/TV izlemek (%73) olarak görülmektedir. Eğitim amaçlı
olarak en çok yapılan işler ise sırasıyla; arama yapmak (%47), okumak (%28) ve Webde
gezinmek (%15) olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmada aynı anda birden fazla iş yapabilme
(multitasking) davranışının, oldukça yüksek oranlarda olduğu tespit edilmiştir. İnternet
kullanırken aynı anda birden fazla araç kullanabilenler %79; İnternet kullanırken aynı anda
birden fazla iş için farklı programları kullanabilenler %83; her iki davranışı da gösterenler ise
%72 olarak ortaya konulmuştur. 149

Necmi Eşgi, "Dijital yerli çocukların ve dijital göçmen ebeveynlerinin internet bağımlılığına ilişkin algılarının
karşılaştırılması.", s.184.
149
Tuba Uğraş, 2012, Türkiye’deki Dijital Yerlilerin Yeni Medyayı Kullanım Alışkanlıklarının Bilgi Toplumu
Bağlamında İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı Enformatik
Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.80-81.
148
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Uygulamalar;
Öğrencilerin Kuşak Teorisi’ne göre çevrelerindeki kişilerin hangi kuşaklarda
olduklarını bulmaları ve bu kişilerin özelliklerinin teoride belirtilen özelliklerle uyuşup
uyuşmadığını tespit etmeye çalışmaları faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere “Dijital Yerli” mi
yoksa “Dijital Göçmen” mi olduklarını tespit etmeye çalışmaları önerilir.
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Uygulama Soruları;
1.Kuşak Teorisi sizce tüm toplumlarda aynı şekilde işleyebilir mi?
2.Çevrenizdeki insanları gözlemleyerek Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler arasında
hangi farklılıklar olduğunu bulmaya çalışın.
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7.BÖLÜM SORULARI
1-Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
İnternet kuşağı, echo-boomers, millenial ve nexters olarak da anılan Y Kuşağı terimi, tarihte ilk
kez … yılında o dönemdeki gençlerin X Kuşağı olarak adlandırılan önceki kuşaktan farklarını
ifade etmek amacıyla kullanılmıştır.
a-1993
b-1900
c-1920
d-1923
e-1930

2-Aşağıdakilerden hangisi Y kuşağı ile ilgili söylenemez?
a-Kendisini öğrenmeye istekli biri olarak tanımlar.
b-Sabırsızdır.
c-Geleceği düşünmektense şimdiye odaklanmaya eğilimlidir.
d-İşyerinde yönetim kararlarına dahil edilmeyi ister.
e-Sıkıcı işlerde çalışmayı sever

3-Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“… çocukları uzakta olsalar bile dijital aletleri ile her an sözel ve görsel iletişim kurarak,
birbirlerine bağlanabilecekleri ifade edilmektedir. Uzaktan da ilişki kurabildikleri için, fiziksel
olarak tek başlarına olacakları ve yalnız yaşamaya eğilimli olacakları tahmin edilmektedir.
Dikkat ve konsantrasyon zorlukları yaşayacakları düşünülmektedir. Yaratıcılığa izin veren
aktivitelerden hoşlandıkları; uzun dönemli hafızalarının, ezberden çok oyun, hikâyeleştirme ve
hayallerle etkin hale geldiği aktarılmaktadır. Bu kuşak bireylerinin, doğdukları andan itibaren
içinde yaşadıkları ağların, kimliklerinin şekillendirmesinde en büyük rolü oynayacağı ifade
edilmektedir.”
a-Sessiz Kuşak
b-Bebek Patlaması Kuşağı
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c- Z Kuşağı
d-X Kuşağı
e-Alfa Kuşağı

4-Aşağıdaki ifadede
yerleştirilmelidir?

(…)

ile

gösterilen

yerlere

aşağıdaki

kelimelerden

hangisi

“McCrindle, … jenerasyonunun şimdiye kadar en iyi eğitim almış, teknoloji ile en çok
donatılmış ve refah düzeyi en yüksek olan nesil olacağını belirtiyor. McCrindle’a göre; …
jenerasyonu, en küçük yaştan itibaren ekranların önlerinde yer aldı ve bu ekranlar onlar için bir
nevi “emzik”, eğlence merkezi ve eğitim desteği anlamına geliyordu. Doğdukları 2010 yılı
ipad’in tanıtıldığı, Instagram’ın yaratıldığı, “app”in yılın kelimesi seçildiği bir yıldı.”
a- Delta
b- Beta
c- Zeta
d-Gamma
e- Alfa

5-Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Dijital göçmenlerin teknolojiyi kullanım ve bundan faydalanma amaçları genellikle …
kaynaklanmaktadır; ancak son zamanlarda teknolojinin hızla yaygınlaşmasıyla onlar için de
bilgi edinmenin dışında eğlence, sohbet etme gibi amaçlara da hizmet etmeye başlamıştır. Yine
de dijital göçmenlerin öncelikleri bu kültürün getirdiği araçlardan faydalanmaktır. En temel
fark ise dijital yerlilerin bu araçlardan faydalanmaktan ziyade, onların yaşam biçimlerinin bir
parçası olmasıdır.”
a-anlaşılmaz isteklerden
b- gereksinimden
c-eğlence isteğinden
d-keyifli vakit geçirmek için
e-ilginç bilgiler almak için
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6- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi
yerleştirilmelidir?
“Kuşak Teorisi’ni ortaya koyan ve kuşaklarla ilgili araştırmalarda bulunan Strauss ve Howe
(1992)’a göre kuşak kavramından söz edilebilmesi için bazı ortak özelliklerin olması
gerekmektedir. Daha sonraki yıllarda araştırmacı …, kuşaklar konusunda kapsamlı ve
sistematik bir araştırma yapmıştır. … çalışmasında, kuşakları, ortak alışkanlıklara ve ortak
kültürlere sahip olan ve bu değerleri paylaşan insanlar topluluğu olarak tanımlamıştır.”
a- Karl Mannheim
b-Platon
c-Aristoteles
d-Bell
e-McLuhan

7-Aşağıdaki paragrafta tanımlanan kuşak hangi şıkta belirtilmiştir?
“Bu kuşak, 2. Dünya savaşından sonra azalan nüfusun hızlıca toparlanması için verilen desteğe
paralel olarak hızlı çoğalmıştır. 1946 yılının savaş sonrası dünyasına gelen ilk bebeklerden
itibaren bu kuşağın ABD ekonomisi üzerinde çok etkisi olmuştur. Türkiye’de bu dönemde
dünyaya gelen kuşağın, ABD’dekiler ile hem benzer hem de farklı özelliklere sahip olduğu
belirtilmektedir. Özellikle üretken, çalışkan ve fedakâr olma özellikleri ile ABD’deki kuşak ile
benzerlikler gösterdiği ifade edilmektedir.”
a-Sessiz Kuşak
b-Baby Boomer (Bebek patlaması) Kuşağı
c- X Kuşağı
d-Y kuşağı
e-Z kuşağı

8- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yerleştirilmelidir?
“Teknoloji temelli bir dünyaya doğan ve çok küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle tanışarak
kendilerine teknolojik bir öğrenme dili geliştiren yeni nesil öğrencilere … denilmektedir.”
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a- dijital yerliler
b-alfa kuşağı
c-gelecek kuşak
d-küresel kuşak
e-internet kuşağı

CEVAP ANAHTARI:
1-A 2-E 3-C 4-E 5-B 6-A 7-B 8-A
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8.SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
ÜZERİNE ETKİLERİ
8.1.Sosyal medyanın tanımı
8.2.Teknoloji kullanımının tüketici davranışları üzerine etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sosyal medya kullanımının tüketici davranışları üzerine etkileri sizce neler?
2. Sizce sosyal medya sizi daha fazla alış veriş yapmaya yönlendiriyor mu?

135

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal medyanın tanımı

Sosyal medyanın tanımlarını
öğrenmek

Teknoloji kullanımının
tüketici davranışları üzerine
etkileri

Teknoloji kullanımının
tüketici davranışları üzerine
etkilerini öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•

Sosyal medya

•

Web 2.0
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8.SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
ÜZERİNE ETKİLERİ
8.1.Sosyal medyanın tanımı
“Bazı kaynaklarda Web 2.0. kavramı ile sosyal medya kavramı birbirleri ile aynı kavramlar
olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte Web 2.0. da “teknolojik boyut” vurgulanarak
yapılan tanımlamaların, sosyal medyada ise “sosyal boyut” ve kullanımının ön plana
çıkartılarak yapılan tanımlamaların yaygın olduğu söylenebilmektedir (Bruns ve Bahnisch,
2009: 7).” 150
Literatürde sosyal medya ile ilgili yapılmış çok sayıda tanım mevcuttur. Bazı makalelerde bu
tanımlardan en çok öne çıkanlar bir araya getirilmiştir. (Tuğrul, Doğan, Çavuşoğlu: 2017) 151
Bunlardan bazıları şunlardır;
Blackshaw ve Nazzaro (2004:2) Sosyal medya; kullanıcıların ürünler, markalar, kişiler ve
konular hakkındaki düşünce ve deneyimlerini diğer kullanıcılarla paylaşmak amacıyla yarattığı,
dağıttığı ve kullandığı çevrimiçi bilgi kaynaklarıdır.
Kaplan ve Haenlein (2010: 61) Sosyal medya, kullanıcı tarafından üretilen içeriğin oluşmasını
ve değiş tokuşunu sağlayan ve Web 2.0’ın fikirsel ve teknolojik temeline dayanan internet
tabanlı bir grup uygulamadır.
Sayımer (2008: 123) Sosyal medya; kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım
imkânı tanıyan ve karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ile web siteleri anlamına
gelmektedir.
Köksal ve Özdemir (2013: 325) Sosyal medya, katılımcılarına çevrimiçi gruplara katılma ve
diğer katılımcılarla interaktif iletişim kurma imkânı sağlayan sosyal içerikli web siteleridir.
Keating, Hendy ve Can (2016: 93) Sosyal medya; üyelerinin görüş ve düşüncelerini paylaşmak,
sosyal veya profesyonel ağ yaratmak, sosyal bağlarını oluşturmak ve sürdürmek için kişisel
profil oluşturduğu online topluluklardır.
Olgun (2015: 486) Sosyal medya, bireylere açık ve yarı açık profil oluşturma izni veren ve
oluşturdukları profilleri ile diğer kişilerle bağlantı kurup profillerinde dosya paylaşımı
sağlayan, kişilerin profillerini gösteren web tabanlı hizmetlerdir.
Vural ve Bat (2010: 3351) Sosyal medya kullanımı esnasında herhangi bir zaman ve mekan
kısıtı olmaksızın, paylaşım ve tartışmaya imkan tanıyan iletişim şeklidir.

V. Özlem Akgün ve Gözde Seval Ergün, 2017, “Yeni Müşteri Kavramı ve Modern Pazarlama Sürecinde Sosyal
Medya Pazarlaması”, Electronic Turkish Studies, 12(32), s:23.
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Tuğba Örten Tuğrul, Esra Doğan ve Lena Çavuşoğlu, 2017, “Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu
Bilimsel Çalışmalar Üzerine Keşifsel Bir Araştırma”, 1. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 189-220,
s:194.
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Güçdemir (2010: 36) Sosyal medya, şirketlerin hem tüketicileri hakkında çok daha detaylı bilgi
edinebilmesini hem de ürünleri hakkında yapılan kullanıcı yorumları tüketici tutumlarını,
tercihlerini, yaşamlarını ve isteklerini eş zamanlı olarak takip edebilmelerini sağlayan yapıdır.
Başka bir makalede şu tanımlara da yer verilmiştir; 152
Ellison vd. (2007: 1143). “Bireylerin halka açık veya yarı açık, belirli kurallarla çevrelenmiş
bir sisteme oturtulacak şekilde diğer kişiler ile bağlantı kurdukları, kendi bağlantı listelerini
oluşturabildikleri ve bağlantıları tarafından yapılan paylaşımları izleyebildikleri internet tabanlı
servisler bütünü”
Kietzman vd., (2011: 242). “Sosyal medya, mobil ve web tabanlı teknolojiler ile son derece
interaktif ortamlar oluşturarak paylaşmak, tartışmak ve işbirliği kurmak için kullanıcılar
tarafından oluşturulan içeriktir.”
Brunty ve Helenek (2013) “Kullanıcılarını ağın parçası olan veya kendi sitesini yaratan diğer
kullanıcılarla iletişime teşvik eden ve kullanıcılara içerik paylaşacak ya da kendi benzer ilgi
alanları vasıtasıyla bağlantı kuracakları bir çevre yaratan sosyal ortam”
Goyal, (2013: 221) “Elektronik ortamda fikir paylaşımı, mesaj gönderme ve bilgi paylaşımını
sağlayan herhangi bir platform sosyal medya olarak da kabul edilebilmektedir.”
Safko’ya göre; “çevrimiçi gruplar arasında sözcüklerin, resimlerin, videoların ve sesin
yaratılması ve paylaşılmasını sağlayan web tabanlı uygulamalar olarak nitelendirilebilen
etkileşimli medya aracılığıyla bilgi ve düşünceleri paylaşmak için gerçekleştirilen uygulamalar,
faaliyetler ve davranışlar sosyal medyayı akla getirir.” 153
“Fruchter (2009), sosyal medyayı 5C ile betimlemektedir;
“1-Conversation (Sohbet, iletişim): Sosyal medyanın temelinde karşılıklı iletişim vardır.
Ortak ilgi alanlarına sahip olduğunuz kişiler ile farklı alanlarda yapacağınız paylaşımlar, sosyal
medyadaki varlığınızdır.
2-Commenting (Yorumlamak): Sosyal medya paylaşımlarının temel ögelerinden biri
yorumlamaktır. Diğer insanların, firmaların ve grupların paylaşımlarına yorumlarınız ile
yapacağınız katkı hem sosyal medyanın hem de sizin sosyal çevrenizin gelişmesinde önemli bir
noktadır.
3-Community (Topluluk): Aynı gerçek hayattaki gibi, yukarıdaki iki maddenin sonucu olarak
belirli alanlar üzerinde oluşan topluluklar, sosyal medyanın sosyal kısmını oluşturur.

E. Onurlubaş, D. Öztürk ve O. Çetin, 2016, “Sosyal medyada pazarlama algısının faktör analiziyle
incelenmesi” Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 233-254, s:235.
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Oya Zincir ve Selim Yazıcı, 2013, “Kriz Yönetimi ve Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı”, İÜ Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, 49, 65-82, s.70.
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4-Collaboration (Uyum, iş birliği): Sosyal yaşamın da temelinde olan iş birliği kavramı,
sosyal medyanın gelişimini sağlayan önemli bir araçtır. Sosyal medyanın sosyal toplulukları,
kişiler arası uyum ve iş birliği sonucu oluşur.
5-Contribution (Katkı): Sosyal medyada var olmanın gerektirdiği temel öge; ‘Hayatın hiçbir
alanında vermeden alamayız.’ Aynı şekilde sosyal medyada sağladığımız katkı oranında yer
alırız, karşılık buluruz.” 154
Sosyal medya kavramının üç bileşeni olduğu belirtilmektedir. “Katılım, açıklık ve bağlantılı
olma sarmallarından oluşan sosyal medya kavramı, karşılıklı iletişimin ve ortaklığın teknolojik
bir sonucudur. Bu genel ve kapsayıcı özellik, bireylere çok farklı alanlarda ve istedikleri gibi
içerik sunma ve paylaşma olanağı sağlamaktadır.” 155 “Sosyal medya, bireylerin bilgiyi
yayımlaması ve paylaşmasına olanak sağlayarak, onları pasif içerik tüketicisinden aktif içerik
yayımlayıcısı haline getiren, katılımcı ve paylaşımcı teknolojileri ifade etmektedir (Pitt, Parent,
Steyn, Berthon ve Money, 2011: 123).” 156
Geleneksel medya düzeninde daha çok dinleyici olan birey, sosyal medya düzeninin ortaya
çıkması ile söz söyleyici konuma gelmiştir. Sosyal medya, kullanıcılara kullanım kolaylığı,
esnek sınırlar, anlık müdahalelerde bulunabilme gibi olanaklar sunarak geleneksel medyadan
farklılaşmaktadır (Stokes, 2009: 122).” 157
“Sosyal medya çeşitli yaklaşım, araç ve teknikleri kapsayan bir kavram olduğundan,
tanımlanması gibi sınıflandırılması da zor olmaktadır (Minazzi, 2015). Bununla birlikte sosyal
medya, işbirlikçi projeler, sanal topluluklar, içerik toplulukları, sosyal ağlar ve sanal dünyalar
şeklinde sınıflandırılabilir (Minazzi, 2015).” 158
8.2.Teknoloji kullanımının tüketici davranışları üzerine etkileri
Jupiter Araştırma Şirketi’ne göre teknoloji kullanımının yaygınlaşmasının tüketici davranışları
üzerindeki başlıca etkileri şunlardır; 159
1-Karşılıklı bağlantı: Tüketiciler dünyanın farklı coğrafyalarındaki kişilerle anında iletişim
kuruyor. Eşitler arası iletişim sosyal ağları güçlendiriyor ve yeni sanal camialar oluşturuyor.
2-Teknoloji oyunun kuralını herkes için eşitliyor: Dijital teknoloji sayesinde kullanıcılar, içerik
yaratabilir, yayımlayabilir, erişime açabilir ve içerikler hızla tüketilebilir. Tüketiciler, bir ürün
ya da hizmet satın almadan önce internetten araştırma ve karşılaştırma yapabilir.
Levent Eraslan, 2018, Sosyal Medya ve Algı Yönetimi”, Anı Yayıncılık, Ankara, ss:14-15.
Levent Eraslan, A.e., ss:16-17.
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Yararlarına Yönelik Yönetici Algılarının Belirlenmesi: Antalya Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-62, ss: 39-40.
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Orhan Can Yılmazdoğan ve Çağıl Hale Özel, A.e., ss: 39-40.
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Murat Bayram, Ümmühan Bayram ve Semih Arıcı, 2016, “Otel İşletmeleri Instagram Paylaşımlarının Sosyal
Medya Pazarlaması Kapsamında İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi,
8(2), 427-442, s.429.
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3-Önem filtrelemesi artıyor: Tüketiciler büyük bir bilgi bombardımanı ile karşı karşıya. Bu
ortamda tüketiciler önemsiz bilgileri filtreleyebilmektedir. Tüketiciler bilgiyi bütünlüklü,
kategorize ve hazır teslim (RSS, e-posta’ya gönderim vb) istiyorlar. Giderek istenmeyen
mesajları engelleyen yazılımların sayısı ve kullanımı artıyor.
4-Niş bütünleşmesi artıyor: Benzer fikirleri paylaşan bireyler internet ortamında bir araya
geliyor. Homojen olan tüketici kitlesi, bireysel taleplerin ön plana çıktığı küçük niş gruplara
bölünüyor.
5-Kişisel içeriğe dayalı mikro yayıncılık çiçek açıyor: İnteraktif ve birbirine bağlı bir yapıya
sahip olan dijital medya, tüketicilere kendilerini bu ortamda ifade etme fırsatları sunuyor.
6-Üretici-tüketicinin yükselişi: Bireyler, taleplerini karşılayan ürünlerin üretilmesi ve
kişiselleştirilmesinde giderek daha fazla söz sahibi olmaya başladılar. Geleneksel kitlesel
üretim ve kitlesel pazarlama geçmişte kalmak üzere.
7-İstek üzerine; istediğin zaman; istediğin yerde: Tüketiciler taleplerine daha hızlı, daha rahat
ve daha az uğraşarak ulaşmak istiyor. Dijital ekonomide zaman, coğrafi konum, yer ve fiziki
depolama kapasitesi vb. unsurlar önemsiz hale geliyor.
Alanda yapılan çeşitli araştırmaları inceleyen Damian Ryan ise, dijital tüketicinin özelliklerini
şöyle sıralamaktadır; 160
1-Dijital tüketiciler bu medyayı gittikçe daha rahat kullanıyor: İnsanlar internet ortamında daha
fazla vakit geçirdikçe bu alanı daha etkin ve hızlı kullanmaktadır.
2-Her şeyi istiyorlar, hem de hemen şimdi: Zamanları çok değerli olan kullanıcılar, aradıkları
bilgiye hızla erişim sağlamak istiyor.
3-Kontrol ellerinde: Kullanıcılar web 2.0 dünyasına aktif şekilde katılmaktadır. Kullanıcı
odaklı, tercih veya izin temelli düzenleme yapılmalı ve tüketiciye gerçek bir değer sunulmalıdır.
4-Maymun iştahlılar: Marka güvenirliği hala çok önemli olsa da günümüz tüketicileri internet
ortamında kolaylıkla rakip markaları karşılaştırabiliyor. Bu nedenle markalar, kendi
tekliflerinin rakiplerinin teklifleriyle nasıl baş edeceğini iyi planlamalılar.
5-Sesleri çıkıyor: Online tüketiciler birbirleriyle konuşuyor. Olumlu durumlarda marka
mesajını yayabilirler ancak hata yapıldığında online tepkilerle karşılaşılabilmektedir.
“İletişim araçlarındaki hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan sosyal medya tüketici
davranışlarının da farklılaşmasına yol açmaktadır. Genel tüketici davranışı modelinde yer alan
tüketici davranışına etki eden demografik, psikolojik, sosyo-kültürel ve durumsal faktörler
sosyal medyada da geçerliliğini korumuştur. Günümüzde işletmeler sosyal medya
kullanıcılarını yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, meslek grubu gibi
demografik ve sosyo-ekonomik özelliklere göre bölümlendirerek daha etkili sosyal medya
160

Damian Ryan, A.e., ss: 38-40.
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pazarlama faaliyetleri yürütebilmektedirler. Benzer şekilde, psikolojik faktörlerden öğrenme,
güdülenme, algı ve kişilik sosyal medya pazarlaması sürecinde işletmelerin faydalanabileceği
özellikler olarak öne çıkmaktadır.” 161
Yapılan bir araştırma tüketicilerin sosyal medya kullanımı yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim
düzeyi, gelir düzeyi, meslek grubu gibi demografik ve sosyo-ekonomik faktörlere göre
değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu faktörler, tüketicilerin satın alacakları ürün ve hizmetleri de
önemli ölçüde etkilemektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre; 162
-Genç (18-35) ve orta (36-59) yaştaki tüketicilerin yaşlı (60 ve üzeri) tüketicilere oranla sosyal
medyada pazarlamayı daha faydalı, daha bilgilendirici ve daha güvenilir bulmaktadır.
-Genç yaştaki tüketiciler sosyal medyada daha fazla iletişim kurmaya önem vermektedir.
-Genç ve orta yaştaki tüketiciler yaşlılara oranla sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinin yol
gösterici ve eğlenceli olduğunu düşünmektedir ve pazarlamada trendi daha fazla takip
etmektedir.
-Boşanmış olanlar sosyal medyada ‘İletişim kurma’ faktörüne diğer tüketicilere oranla daha
fazla önem vermelerine karşılık, bekâr olanların ise sosyal medyada pazarlamanın ‘Yol
gösterici ve Eğlenceli olduğu görüşüne diğer tüketicilere oranla daha fazla katılmaktadır.
-Lisans mezunu olanlar sosyal medyada pazarlamanın ‘Faydalı ve Bilgilendirici olduğunu’
diğer tüketicilere oranla daha fazla düşünmektedir.
- Tüketicilerin, eğitim düzeyi arttıkça sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinin daha güvenilir
olduğunu düşünmektedir. Ayrıca sosyal medyada iletişim kurmaya daha fazla önem
vermektedir.
-Tüketiciler, eğitim düzeyi arttıkça sosyal medyada pazarlamanın yol gösterici ve eğlenceli
olduğunu düşünmektedir. Ayrıca pazarlama faaliyetinde trendi daha fazla takip etmektedirler.
-Geliri 3001-3500TL arasında değişen tüketiciler, diğer gelir gruplarına göre pazarlama
faaliyetlerinde sosyal medyanın ‘Faydalı ve Bilgilendirici olması’, “Güvenilir olması”,
“İletişim kurma” ve “Trend Takibi” gibi kolaylıklar sağlaması nedenleri ile tercih etmektedirler.
Pazarlama faaliyetlerinde sosyal medyayı “Yol gösterici ve Eğlenceli olması” nedeni ile tercih
eden tüketici grubunun gelirleri ise 1000TL ve altındadır.

E. Onurlubaş, D. Öztürk ve O. Çetin, “Sosyal medyada pazarlama algısının faktör analiziyle incelenmesi”,
s:250.
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E. Onurlubaş, D. Öztürk ve O. Çetin, A.e., ss: 250-251.
161

142

Uygulamalar;
Öğrencilerin sosyal medya ve teknoloji kullanımının tüketici davranışları üzerine
etkileri üzerinde düşünmeleri faydalı olacaktır. Öğrencilerin “Sosyal medya daha fazla tüketim
yapmaya yönlendirebilir mi?” “Nasıl?” sorularına cevap bulmaya çalışmaları önerilir.
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Uygulama Soruları;
1. Sosyal medyada takip ettiğiniz kişiler satın aldıkları mal ve hizmetler hakkında
bilgi paylaşıyor mu?
2. Sosyal medyada gördüğünüz bir mesajdan etkilenerek mal veya hizmetler satın
aldınız mı?
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9- SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9- SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
9.1.Sosyal medya pazarlaması nedir?
9.2.Sosyal medya pazarlamasının amaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sosyal
hatırlıyorsunuz?

medyada

gerçekleştirilen

hangi

başarılı

pazarlama

2.Sosyal medya pazarlamasına sizce neden ihtiyaç duyulmaktadır?
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çalışmalarını

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal medya pazarlaması
nedir?

Sosyal medya
pazarlamasının ne olduğunu
öğrenmek

Sosyal medya
pazarlamasının amaçları

Sosyal medya
pazarlamasının amaçlarını
öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•

Sosyal medya pazarlaması

•

Hedeflenmiş reklam
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9- SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
9.1.Sosyal medya pazarlaması nedir?
Sosyal medya pazarlaması ile ilgili literatürde birçok tanım yapılmıştır.
Singh (2010: 10)’e göre; “sosyal medya pazarlaması, sosyal ağlardaki paylaşımlarıyla birbirleri
üzerinde etkiye sahip olan bireyleri ve sosyal medya kanallarını, işletmenin amaçları
doğrultusunda kullanabilme tekniğidir 163
“Kabani’ye göre (2010) sosyal medya pazarlaması, işletmelerin pazarlama çabalarını sosyal
medya kanalları vasıtası ile gerçekleştirme sürecidir.” 164
Akar (2010: 56)’a göre sosyal medya pazarlaması, “sosyal medya sitelerini kullanarak internet
üzerinden görünürlüğü arttırmak ve mal/hizmetleri tutundurmaktır.” 165
Gunelius (2011:10)’a göre “sosyal medya pazarlaması; farkındalık ve tanınma yaratan,
markaya, işletmeye, ürüne veya kişiye bir aksiyon alma imkânı sağlayan ve bloglar,
mikrobloglar, sosyal ağlar, sosyal işaretleme ve içerik paylaşımı gibi sosyal web araçları ile
yapılan her türlü doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama faaliyetleridir.” 166
9.2.Sosyal medya pazarlamasının amaçları
Kaplan ve Haenline, (2010:65)’e göre “Sosyal medya, firmaların daha geleneksel iletişim
araçlarıyla elde edilebileceklerinden nispeten düşük maliyet ve daha yüksek verimlilik
seviyelerinde zamanında ve doğrudan son tüketici temasına girmelerini sağlar. Bu, sosyal
medyayı sadece büyük çok uluslu şirketler için değil aynı zamanda küçük ve orta ölçekli
şirketler ve hatta kar amacı gütmeyen ve devlet kurumları için de önemli hale getirmektedir.
Sosyal medyayı kullanmak kolay bir iş değildir ve yeni düşünme yöntemleri gerektirebilir,
ancak potansiyel kazanımlar göz önünde bulundurulduğunda bu alanda yapılacak çalışmaların
ihmal edilmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.” 167
“Sosyal medya, işletmelerin ve markalarının tüketicilerle iletişimini değiştirmesi yanında iş
yapılış şeklini de pek çok yönden değiştirmiştir. İşletmeler, mevcut müşterilerine ulaşmak,
yenilerini kazanmak, güven vermek, bilinirliklerini arttırmak ve marka imajlarını korumak için
giderek artan oranda sosyal medyayı kullanmaktadır (Mills, 2012: 162-163).” 168
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E. Onurlubaş, D. Öztürk ve O. Çetin, “Sosyal medyada pazarlama algısının faktör analiziyle incelenmesi”,
s:237.
166
E. Onurlubaş, D. Öztürk ve O. Çetin, A.e., s:237.
167
Andreas M Kaplan ve Michael Haenlein, 2010, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities
of Social Media”, Business horizons, 53 (1), 59-68, s.67.
168
Süleyman Barutçu ve Melda Tomaş, 2013, “Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya
pazarlaması etkinliğinin ölçümü”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 5-24, s.10.
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“Sosyal medya pazarlaması ile; marka farkındalığı yaratma, fikir liderlerini tanımlama, tüketici
davranışını ve kalabalık topluluklardan oluşan dışsal kaynakları 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 ve karşılıklı konuşmaları başlatma ve sürdürme gibi amaçlar taşır (Weinberg, 2009:
6).” 169
Yükselen (2014: 184)’e göre; sosyal medya pazarlaması şu amaçlarla yapılabilir:
1. “Marka farkındalığı yaratma,
2. Fikir liderlerini tanımlama,
3. Tüketici davranışını ve kalabalık topluluklardan oluşan dışsal kaynakları
inceleme,
4. Yeni pazarlama stratejileri için fikir geliştirme,
5. Şirket web sitesine trafik yönlendirme,
6. Spesifik mesajları viral olarak yayma,
7. Site yapışkanlığını artırma, marka mesajının teşhir süresini uzatma,
8. Sosyal arama sınıflandırmasını geliştirme,
9. Markanın itibar ve imajını arttırma ve içselleşmesini destekleme,
10. Ürün satışlarını arttırma,
11. Pazarlama amaçlarını etkili bir şekilde başarma,
12. Karşılıklı konuşmaları başlatma ve sürdürme.” 170
“Sosyal medya pazarlamasını başarı ile uygulayabilen işletmelerin marka farkındalığı ve
sadakati yaratma, marka imajını güçlendirme, tüketici ile daha sağlıklı ve hızlı etkileşim kurma
ve bu yol ile tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını daha çabuk ve istenilen şekilde karşılama, daha
az maliyete katlanma, modern pazarlama stratejileri belirleme gibi son derece stratejik
avantajlar elde edeceğini söylemek mümkündür.” 171 “Sosyal medya pazarlaması; marka
farkındalığını oluşturmak, tüketicilerin fikirlerini öğrenmek, kalabalıklardan yararlanmak,
topluluktaki fikir liderlerini tanımlamak, sanal ortamda mesajlar yaymak, müşteri veri tabanını
geliştirmek, tüketicilere marka güvenilirliğini aşılamak ve markanın imajını geliştirmek için bir
araç olarak kullanabilir (Kozak, Özel ve Karagöz Yüncü, 2011: 204).” 172
“Denizci, Kucukusta ve Liu (2015) sosyal medyanın internet tabanlı pazarlama aracı, müşteri
ilişkileri yönetimi aracı, ağızdan kulağa iletişim yönetim aracı ve bir dağıtım kanalı olarak dört
E. Onurlubaş, D. Öztürk ve O. Çetin, “Sosyal medyada pazarlama algısının faktör analiziyle incelenmesi”,
s:237.
170
Yükselen (2014:184)’den aktaran: Abdulsamet İnce, 2017, “İşletmelerdeki Pazarlama Uygulamalarında Sosyal
Medyanın Önemi ve Kampanya Örnekleri”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi
Anabilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.85.
171
V. Özlem Akgün ve Gözde Seval Ergün, “Yeni Müşteri Kavramı ve Modern Pazarlama Sürecinde Sosyal
Medya Pazarlaması”, s:28.
172
Orhan Can Yılmazdoğan ve Çağıl Hale Özel, “Sosyal Medya Pazarlamasının Otellerdeki Kullanımının
Yararlarına Yönelik Yönetici Algılarının Belirlenmesi: Antalya Örneği”, s.40.
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temel başlıkta değerlendirildiğini belirtmektedirler.” 173 Firmalar pek çok avantajı sebebiyle
sosyal medyayı pazarlama stratejilerine dâhil etmiş ve etkin biçimde kullanmaya
başlamışlardır. Bu seçimin dört ana unsuru mevcuttur (Todi, 2008,s.6-7); 174
Yüksek ulaşılabilirlik; 2017 yılı verilerine göre dünya nüfusunun %40’ı aktif sosyal medya
kullanıcısıdır. Dolayısıyla firmalar için sosyal medyada görünür olmak, çok daha fazla kişiye
çok daha kolay şekilde ulaşmanın yolu haline gelmiştir.
Maliyet verimliliği; geleneksel medyada düzenlenen bir kampanya, ünlüler ile yapılan
işbirlikleri, açık hava reklamları, sponsorluklar gibi pazarlama ve tanıtım faaliyetleri; sosyal
medyada yapılan reklamlarla kıyaslandığında oldukça maliyetlidir. Bununla birlikte, yaratıcı
reklam ve viral pazarlama teknikleri kullanılarak ücretsiz reklamlar yayımlamak dahi
mümkündür.
Hedeflenmiş reklamlar; firmalar hedef kitleleri ve onların ilgi alanları hakkında devasa boyutta
bilgiye sahiptirler. Tüm bu bilgilere de sosyal medya profilleri ve paylaşımlarından
erişebilmektedirler. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında özelleştirilmiş reklamlar sunmak mümkün
olmaktadır.
Çevrimiçi geçirilen zaman; bireyleri internette, özellikle de sosyal medya sitelerinde
geçirdikleri zaman giderek artmaktadır. Geleneksel medya işlevleri de böylelikle sosyal
medyaya kaymış durumdadır. Nihayetinde firmalar da giderek artan sürelerde çevrimiçi olan
bireylere ulaşmanın yollarını aramaktadır. Bunun da günümüzde en çok tutulan yollarından bir
tanesi, “fenomen pazarlama” (influencer marketing) adıyla sosyal medya ünlüleri vasıtasıyla
yapılan işbirlikleridir.
“İnternet kullanımının yaygınlaşması ve internetin pazarlama aktivitelerine faydalarının
kavranması, sosyal medya iletişim stratejilerine ayrılan bütçelerde de önemli bir artışa yol
açmıştır (Onat ve Alikılıç, 2008: 1115).” 175

Murat Bayram, Ümmühan Bayram ve Semih Arıcı, 2016, “Otel İşletmeleri Instagram Paylaşımlarının Sosyal
Medya Pazarlaması Kapsamında İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, s.429.
174
Serap Can ve Konur Alp Koz, 2018, “Sosyal Medyada Tüketici Onaylı Pazarlama: Instagram Örneği”, Anadolu
Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 16. Communication in the Millennium Özel
Sayısı, 26 (3), s.449.
175
Tuğba Örten Tuğrul, Esra Doğan ve Lena Çavuşoğlu, “Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu Bilimsel
Çalışmalar Üzerine Keşifsel Bir Araştırma”, ss:195-196.
173
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Uygulamalar;
Öğrencilerin sosyal medya pazarlamasının şirketler için öneminin ne olduğu üzerinde
düşünmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere sosyal medya pazarlamasının başarılı
olabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde düşünmeleri önerilir.
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Uygulama Soruları;
1.Kullandığınız bir ürün ya da hizmeti düşünerek, bu ürün veya hizmet için sosyal
medya pazarlaması yapmanız istenseydi neler yapardınız?
2.Yapacağınız çalışmayla hangi amaçla ulaşabileceğinizi düşünüyorsunuz?
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10.SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA SÜREÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA SÜREÇ
10.1.Sosyal Medya Pazarlamasında Süreç
10.2.Sosyal medya kullanımı ile ilgili öneriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sosyal medya pazarlaması için sizce en doğru sosyal medya platformları hangileridir?
2.Sosyal medya platformlarından hangilerinde daha fazla pazarlama çalışmaları
görüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Medya
Pazarlamasında Süreç

Sosyal medya
pazarlamasında sürecin nasıl
ilerlediğini öğrenmek

Sosyal medya kullanımı ile
ilgili öneriler

Sosyal medya kullanımı ile
ilgili önerilerin neler
olduğunu öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•

Sosyal Medya Pazarlaması

•

Ölçme

•

Bağlanma
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10.SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA SÜREÇ
10.1.Sosyal Medya Pazarlamasında Süreç
Yükselen’e göre (2014:185) sosyal medya pazarlama süreci 3 safhadan oluşmaktadır;
1-Dinleme: Müşterilerin görüş ve düşünceleri, aralarında paylaştıkları bilgiler ve deneyimler
saptanır. Dinlenme safhasında hedef kitlenin markaları hatırlaması, marka bağlılığı, ürün
fikirleri, demografileri, takip aktiviteleri ve pazar fırsatlarındaki mevcut fırsatlar vb. önemli
bilgiler tespit edilebilir.
2-Ölçme: Hedef kitleye gönderilen mesajların geri bildirimlerinin ölçümlenmesidir. Tıklanma
oranı, trafik, siteyi ziyaret eden sayısı, sayfa görüntülenme uzunluğu gibi ölçüler bu safhada
kullanılabilmektedir.
3-Bağlanma: İşletmeler, sosyal medyada hedef kitleleriyle bire bir iletişim kurarak bu süreci
her iki tarafın yararına geliştirebilmektedir. Bu safhada başarılı olmak için şunlar
önerilmektedir: Hedef kitleyi belirlemek, şeffaf olmak, insanların bağlantı kurmasını teşvik
etmek, kolay bulunabilir olmak, denemeler yapmak ve bu sürece katılmak.

Şekil: Sosyal medya pazarlaması süreci (O’Brien & Terschluse, (2009)
O’Brien ve Terschluse (2009: 4-10)’nın çalışmasında ise “Sosyal medya pazarlaması; dinleme,
ölçme, bağlanma ve sonrasında pazarlama çabalarını optimize etme olmak üzere dairesel bir
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süreç olarak ele alınmaktadır. Bu süreç kısaca özetlenecek olursa şu şekilde şematize
edilebilir.” 176
Alan, Kabadayı, Erişke, (2018: 497-498) de sosyal medya pazarlama sürecini işletmelerin dört
temel adımda sürdürdüğünü ifade etmektedir. Bunlar; dinleme, bağlanma, ölçme ve optimize
etmedir. Dinleme aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerle, müşterilerin ürün veya hizmetten
tatmin olma durumunu, markaya karşı olan sadakatini, ürün geliştirmede ve yeni ürün
fikirlerini, rakiplerin faaliyetlerini ve pazar fırsatlarının durumunu ortaya çıkartılır. Bağlanma
aşamasında sosyal medyadaki etkinlikler ile tüketicilerde markaya karşı bir bağlılık yaratılmaya
çalışılır. Ölçme aşamasında belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen sosyal medya
faaliyetleri takip edilir ve bu faaliyet performansları ölçülür. Optimize etme aşamasında
işletmeler müşterilerle uzun dönemli aktif ilişkiler kurmak amacıyla tüketicinin neyi nasıl
istediği, sunulan çözümün ne kadar efektif olduğunu bilerek düzenlemeler yapar. 177
“Sosyal medya pazarlamacılığının yalnızca haber paylaşım ve okuma platformu olmadığına
dikkat çeken Neti, (2011:3-4) aynı zamanda işletmenin etkisini belirlemek için kullanılan bir
stratejik ve yöntemsel süreç olduğunu da belirtmektedir. Bu süreçte sosyal medya pazarlaması;
potansiyel müşterilerin, okuyucuların ya da destekçilerin oluşturduğu topluluklarda kurumun
itibar ve marka değerini artıran bir unsur olarak görülmektedir.” 178
“Neti aynı çalışmasında (2011: 9) bir pazarlama aracı olarak sosyal medyayı kullanmanın
işletmeler açısından önemli yararlar sağlayacağını vurgulayarak; sosyal medya ile işletmelerin
kim olduklarını, ürünlerinin ne olduğunu rahatlıkla anlatabileceklerini; başka türlü hiçbir
şekilde iletişim kuramayacakları kişilerle ilişkilere girebileceklerini; olası tüketicilerin
kendilerini takip edebilmelerini sağlayabileceklerini; bu ortamdan elde ettikleri bilgilerle
işletmelerini rakiplerle karşılaştırabileceklerini ve tüketicilerle doğrudan iletişim
kurabileceklerini ifade etmektedir.” 179
“Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması, işletmelerin, tüketicilerle kolay bir şekilde iletişim
kurmalarını sağlayan sosyal medyayı bütünleşik pazarlama iletişimine katmaları, kısa vadeli
hedeflerinin yanında uzun vadeli hedeflerine yönelik strateji belirlemeleri ve stratejileri
doğrultusunda hareket ederek sosyal medyayı olumlu bir mesaj kanalı olarak kullanmalarıdır.
Sürdürülebilir sosyal medya pazarlamasında pazarlama ve halkla ilişkiler bölümlerinin
desteğinin yanı sıra yayılan bilginin içeriği de önemlidir. İşletmeler, sosyal medya
platformlarında çalışanları tarafından desteklenmeli kendi sayfaları üzerinden müşterilerle
konuşmalı veya bir konu ortaya atmalıdır.” 180

V. Özlem Akgün ve Gözde Seval Ergün, “Yeni Müşteri Kavramı ve Modern Pazarlama Sürecinde Sosyal
Medya Pazarlaması”, s:27-28.
177
Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke, “İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal
Medya Pazarlaması”, ss:497-498.
178
Yener Lütfü Mert, 2018, ”Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları”, Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1299-1328, s.1306.
179
Yener Lütfü Mert, A.e., s.1306.
180
Süleyman Barutçu ve Melda Tomaş, “Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması
etkinliğinin ölçümü”, s.11.
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10.2.Sosyal medya kullanımı ile ilgili öneriler
Kaplan ve Haenlein (2010: 65), şirketler için sosyal medya kullanımı konusunda 10 öneri
getirmektedir. Bunlardan 5 tanesi medya kullanımıyla, 5 tanesi ise sosyal olmakla ilgilidir. 181
A-Medya kullanımı ile ilgili beş öneri:
1. Dikkatli seç
Çok sayıda sosyal medya uygulamasının bulunduğunu ve bunlara her gün yenilerinin
eklendiğini göz önünde bulundurarak ulaşılacak hedef gruba ve iletilecek mesaja uygun doğru
ortamı seçin.
2. Uygulamayı seç veya kendin yap
Bazı durumlarda, mevcut bir sosyal medya uygulamasına katılmak ve popülerliğinden ve
kullanıcı tabanından yararlanmak en iyisi olabilir. Ancak bazı durumlarda, doğru uygulama
henüz mevcut olmayabilir. Nihai karar ne olursa olsun - satın almak, yapmak, veya her ikisini
birden almak için- sosyal medyanın ardındaki temel fikrin anlaşılması çok önemlidir. Her şey,
reklam ve satıştan ziyade katılım, paylaşım ve işbirliği ile ilgilidir.
3. Etkinlik uyumunu sağlayın
Bazen, mümkün olan en geniş erişime sahip olmak için çeşitli sosyal medyalar ya da aynı grup
içindeki farklı uygulamalara güvenmeye karar verilebilmektedir. Bu durumda, sosyal medya
faaliyetlerinin birbirleriyle aynı doğrultuda olmasını sağlamak ve birbirleriyle çelişen mesajlar
verilmediğinden emin olmak çok önemlidir.
4. Medya planı entegrasyonu
Farklı sosyal medya türleri için geçerli olan, sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki
ilişki için de geçerlidir: Entegrasyon anahtardır! Sosyal medya ve geleneksel medya, farklı
özelliklere sahip olsa da müşterilerin gözünde her ikisi de kurumsal imajın bir parçasıdır. 182
5. Herkes için erişim
Bazı şirketler, çok fazla zaman geçirecekleri düşüncesiyle sosyal medya kullanımlarına
kısıtlama getirebilmektedir. Sosyal medya kullanımı için belirli kurallar geliştirmek gerekli
olabilir.
B-Sosyal olmak ile ilgili 5 öneri;
1-Aktif olun
181

Andreas M Kaplan ve Michael Haenlein, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of
Social Media”, s.67.
182
Andreas M Kaplan ve Michael Haenlein, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of
Social Media”, s.67.
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Sosyal medya tamamen paylaşım ve etkileşimle ilgilidir, bu nedenle içeriğinizin her zaman taze
olduğundan ve müşterilerinizle tartışmalar yaptığınızdan emin olun.
2. İlginç olun
Müşterilerinizin sizinle bağlantı kurmasını istiyorsanız, onlara bunu yapmaları için bir neden
vermelisiniz ve bu neden şehirdeki en iyi havayolu olduğunuzun ötesine geçmelidir. Bunu
başarmak için öncelikle müşterileri dinlemek ve ne duymak istediklerini öğrenmek
gerekmektedir. Daha sonra da bu beklentilere uyan içeriği geliştirmek ve yayınlamak gerekir.
3. Mütevazı olun
Herhangi bir uygulamaya girmeden önce, onu keşfetmek ve tarihini ve temel kurallarını
öğrenmek için biraz zaman ayırın. Sadece gerekli anlayışı edindikten sonra katılmaya başlayın.
4.Amatör olun
Sosyal medyada aşırı profesyonel içerik sunmaya gerek bulunmamaktadır.
5. Dürüst olun
Dürüst olun ve oyunun kurallarına saygı gösterin.

163

Uygulamalar;
Öğrencilerin sosyal medya pazarlamasında sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği üzerinde
faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere bu çalışmalarda sosyal medyanın nasıl kullanılması
gerektiği ile ilgili önerilerden hangilerini nasıl hayata geçirebilecekleri üzerinde düşünmeleri
önerilir.
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Uygulama Soruları;
1. Bir kurumun sosyal medyasını yöneten kişi olsaydınız nasıl bir süreç yönetimi
uygulardınız?
2. Sosyal medya yönetiminin başarılı olması için öncelikle neler yapardınız?
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11-INFLUENCER MARKETING
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11-INFLUENCER MARKETING
11.1.Sosyal Medya Fenomenleri ve Influencer (Etkileyici) Terimleri
11.2.-Influencer Marketing
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sosyal Medya Fenomeni ve Influencer (Etkileyici) denildiğinde ilk olarak kimler
aklınıza geliyor?
2.-“Influencer Marketing” kapsamında yapılan çalışmalardan ilk aklınıza gelen örnekler
hangileri?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Medya Fenomenleri
ve Influencer (Etkileyici)
Terimleri

Sosyal Medya Fenomenleri
ve Influencer (Etkileyici)
Terimlerinin ne anlama
geldiğini öğrenmek

Influencer Marketing

Influencer Marketing’in ne
olduğunu öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•
•
•

Influencer
Sosyal Medya Fenomeni
Influencer Marketing
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11-INFLUENCER MARKETING
11.1.Sosyal Medya Fenomenleri ve Influencer (Etkileyici) Terimleri
“Akademisyenler ve pazarlamacılar 50 yıldan fazla influencer’ları konuşmaktadırlar.” 183 Paul
Lazarsfeld ve Elihu Katz tarafından geliştirilen iki aşamalı enformasyon akışı modeli, bugün
sosyal medya bağlamında kullanılan “influencer” terimini açıklamak için birçok çalışmada
kullanılmaktadır.
“1940’ın başlarında Lazarsfed/Berelson/Gaudet o yılın kitle iletişim araçlarıyla yürütülen
Başkanlık seçim kampanyasının seçmenler üzerindeki etkisini araştırmak istemişler”184
“yaptıkları incelemeler sonucunda hiç beklenilmeyen bir sürpriz ile karşılaşmışlardır.
Araştırma kitle iletişim araçlarının etkilerinin minimum olduğunu, yani birçok kimsenin siyasi
görüş ve tutumlarında kitle iletişim araçları aracılığıyla değil de, tam aksine daha çok
kişilerarası iletişimde başkalarından etkilendiklerini ortaya çıkarmışlardır.” 185
“Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, yazarlar, modeli yeniden gözden geçirmişler ve
iletişimin “iki aşamalı akış modeli” fikrini ve “görüş liderleri” (kamuoyu önderleri) kavramını
ortaya atmışlardır. Kitle iletişim araçlarının, kişisel ilişkilere oranla bireyleri etkilemedeki
başarısızlığı hakkındaki bulgular, “fikirler çoğu zaman radyodan ve basından görüş liderlerine,
onlardan da daha az aktif kimselere doğru bir akış vardır” düşüncesinin ortaya atılmasına neden
olmuştur.” 186
“Bir grup insan, sosyal iletişim sahasında bir nevi “kumanda” fonksiyonu icra etmektedirler.
Zira bunlar, kitle iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etkilerini yönlendirmektedirler. Bu
grup üyeleri için Lazarsfeld ve grubu “Opinion leader” (kanaat liderleri) kavramını kullanmakta
ve şu şekilde tanımlamaktadırlar. Bunlar, daha çok bilgi, ilgilenme ve kişilikleriyle arkadaş ve
tanıdıkları arasında nüfus kazanan bireyler”dir. (Abadan, 1966:272).” 187
“Bu bulguların ışığı altında, Lazarsfeld ve grubu artık klasikleşen şu ifadeyi formüle
etmişlerdir. Kitle iletişim araçları halkın büyük bir kısmına doğrudan ulaşamıyor, bilhassa ilk
etapta kanaat liderleri grubuna erişiyor ve bunlar üzerinden pek aktif olmayan dinleyici kitlesine
varabiliyor (Lazarsfeld/ Berelson/ Gaudet, 1948:151). Bu cümle ile yeni bir modelin, iki
aşamalı iletişim modelinin temeli atılmış oluyordu.” 188

Esra Saltık Yaman, 2018, “Ürün Yerleştirmede Yeni Bir Alan: Influencer Marketing Sosyal Medyada
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“Katz ve Lazarsfeld (1955), Kişisel Etki adlı kitaplarında bu görüşün ileri sürüldüğü orijinal
modeli teorik açıdan yeniden değerlendirmişler ve daha net ve daha detaylı görüşler ortaya
koymuşlardır.” 189

Şekil: İki aşamalı medya etkisi modelinin geleneksel kitle iletişimi modeli ile karşılaştırılması
(Katz ve Lazarsfeld, 1955) 190
“Gözden geçirilmiş model ve bu konudaki araştırma aşağıdaki ana varsayımlara
dayanmaktadır: Bireyler, birbirlerinden izole sosyal yaratıklar olmayıp, aksine başkalarıyla
etkileşime giren sosyal grupların üyeleridirler. Medya mesajına cevap ve reaksiyon, doğrudan
ve anında olmayıp, bu sosyal ilişkiler aracılığıyla ve onlardan etkilenerek gerçekleşmektedir.
Bilgilendirme veya etkileme teşebbüsü, iki ayrı süreçten oluşmaktadır: birincisi mesajı alma ve
dikkat etme, diğeri ise kabul ya da reddetme şeklinde bir cevap verme (tepki verme) dir. Mesajı
alma, cevap verme anlamına gelmez; mesajı almama da cevap vermeme anlamına gelmez.
Çünkü kabul veya reddetme kişisel ilişkiler yoluyla da daha sonra gerçekleşebilir.” 191
“Weimann “The Influentials” isimli çalışmasında bu teoriden yola çıkarak kanaat önderliğinin
ne demek olduğu, hangi alanlarda karşılaşıldığını ve nasıl bir biçimde var olduklarını
incelemiştir. Bu incelemelerin sonucunda, Weimann kanaat önderlerini çeşitli kategorilere
ayırmıştır. Weimann yapmış olduğu bu kategoride kanaat önderlerinin belirli bir alanda sınırlı
kaldığını veya ilerleme gösterdiğini fark etmiştir. Bunu pazarlama, moda, siyaset, bilim gibi
farklı alanlarda bulunan çeşitli şekillerde gruplandırmıştır. Çalışmaları doğrultusunda,
Weimann, “Kimdir bunlar? Bizleri nasıl etkilemektedir? ve Neden onlara başvururuz?”
sorularının cevaplarına ulaşmaya çalışmıştır. Çünkü Weinman’a göre kanaat önderleri
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toplumdaki boşlukları doldurmaya yardımcı olan ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan kişilerdir
(Weimann, 1994).” 192
“Philip Kotler (1997, s.74) kanaat önderlerinin hedef tüketici kitlesinin satın alma, karar verme
ve davranışları üzerinde yüksek bir etkileyici güce sahip olan kişiler olduğunu belirtmektedir.
Ayrıca bu kişiler toplumun her tabakasından gelmekte ve fikirlerine değer verilen bu bireyler,
çevresinde bulunan diğer kişilerin satın almaya yönelik tutumlarını etkilemektedir.” 193
“Sosyal medya fenomenleri ile ağ ortamında gerçekleşen iletişimde, fenomenlerin konumu
kamuoyu önderliği ile açıklanabilirken, iletişimin işleyiş ve iletilerin yayılma süreci ise
kulaktan kulağa iletişim ile açıklanabilir. Zira özellikle gençler arasında çok yaygın biçimde
kullanılan sosyal medya, kişilerin görüş ve düşüncelerini kolaylıkla paylaşabildikleri, söz
konusu paylaşımların kulaktan kulağa mantığı çok hızlı biçimde yayılma olanağı bulduğu ortam
olmanın yanında, iletileri takip etmek üzere kişisel tercihle oluşmuş network’tür. Bu yaklaşımla
gönüllü ve ağın merkezinde yer alan “güvenilen, sevilen” dijital kamuoyu önderinin
söylemlerinin, takip eden kişilerin tercihleri üzerinde etkili olacağı söylenebilir. Bu nedenle
dijital ortamda yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk iletişiminde de sosyal medya
fenomenlerinin kampanyaların etkili dijital paydaşları haline geldiği yorumuna ulaşılabilir."194
“Ünlüler ve diğer etkileyici karakterler uzun zamandır pazarlama araçları olarak kullanılmıştır
ve bu tür reklamlar son on yılda çok etkili kabul edilmiştir (Einarsdóttir, 2017:16).” 195
““Fenomen”, “sosyal medya ünlüleri”, “Influencer” gibi alternatifle literatürde yer bulan bu
kişiler, sosyal medyada yer alan bir nevi toplum tarafından sevilen ve kabul gören kanaat
önderleridir. Bu kişileri bu denli etkili yapan şey ise yüzbinleri harekete geçirebiliyor
olmalarıdır (Marketing Türkiye, 2017).” 196 Bu noktada “Influencer” , “fenomen” ve “celebrity”
kavramlarını netleştirmek önemlidir. Birbirleri ile ortak yönleri olması nedeniyle bazı
çalışmalarda birbirinin yerine kullanılabilen bu kavramlar, bazı çalışmalarda ise farklı olarak
kabul edilmiş ve açıklanmıştır.
“İngilizce “celebrity” kelimesi Türkçeye “ünlü” olarak aktarılmıştır. Ünlü, “kamuoyu nezdinde
tanınırlık sahibi olan ve bu özelliğini bir tanıtımda görünerek mevcut amaçlar için tüketici
yararına kullanan herhangi bir birey” olarak tanımlanmaktadır (McCracken, 1989:310).
Pazarlama süreçlerinde ünlü kullanımı marka bilinirliğinin artmasını sağlarken, aynı zamanda
markaya karşı olumlu duygular oluşmasını ve reklamların tüketiciler tarafından bir eğlence
aracı olarak algılanmasını sağlamaktadır (Rodriguez, 2008:85).” 197
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“Fransızcadan Türkçeye aktarılmış olan “fenomen” kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğünde
(www.tdk.gov.tr) “olay, görüngü” olarak anlamlandırılmaktadır. Sosyal ağların
yaygınlaşmasıyla bu platformlarda paylaştığı yorum, fotoğraf ve bilgilerle takipçileri nezdinde
adeta bir olay haline gelen kişilere de “internet fenomeni” denilmektedir. Bu kişiler de sosyal
ağlarda belirli bir tanınma sürecinden sonra toplulukları yönlendirme yeteneğine sahip
olmalarıyla ön plana çıkmaktadırlar. Social Famous Ajans Başkanı Bahadır Mısır, fenomen
karakterlerin pazarlama sektöründe yapılan her tür tanıtım çalışmasında yer alabildiklerini ve
bir mottolarının olmadığını ifade etmektedir.” 198
“Influence kavramı sözlükte “etki, nüfuz, tesir, sözü geçerlik” biçiminde açıklanmakta,
influencer ise “insanların davranış biçimini etkileyen ya da değiştiren kişi” olarak
tanımlanmaktadır (https://dictionary.cambridge.org/tr).” “Bahadır Mısır’ın değerlendirmesine
göre de influencer’lar “bir mottosu olan kişiler” olarak ifade edilmekte ve hiçbir koşulda kendi
çizgilerinden ödün vermediklerinin altı çizilmektedir. Yani influencer’lar uzman olmadıkları
ve takipçilerinin kendilerini uygun görmedikleri ya da kendilerine uymayan alanlarda tanıtım
yapmamaktadırlar.” 199
“Influencerlar, takipçileri için sağlam bir temel oluşturan içerik yaratıcılarıdır. Bloglama,
vloglama veya kısa form içerik (ör. Instagram, Twitter, ...) ile takipçilerine kişisel, günlük
yaşamlarını, deneyimlerini ve görüşlerini kavratırlar. Etkilenenlerin katılımıyla (örneğin, bir
ürünü test etme, özel bir etkinlik düzenleme ya da sadece bunları ödeyerek) markalar,
etkilenenleri ürünlerini onaylamalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Veirmen & Cauberghe
& Hudders, 2017:4).” 200
“Sosyal medya faaliyetleri sayesinde, günümüzdeki dijital fikir liderleri ya da etkileyenler,
izleyenlerinin tutumlarını, kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir. Dahası, mesajlar hızla
ve kolayca dağıtıldığı için, bir virüs etkisi veya vızıltı teşvik edilebilmektedir. Bu yolla, etkileri
yalnızca takipçilerine değil, sosyal ağlardaki viral mesajları paylaşırken takipçiler arasında da
yayılmaktadır. Aynı zamanda günümüzde tüketiciler sadece geleneksel markalı reklamcılıkla
ilgili şüpheyle karşılamakla kalmıyorlar, ayrıca müdahaleci ve yıkıcı oldukları için de bunu
atlamak için yetkilendirmektedir (Veirmen & Cauberghe & Hudders, 2017: 4).” 201
“”Influencer” olarak tanımlanan kişiler satın alma kararlarını ve tercihleri
etkileyebilmektedirler. Neye göre etkilediklerini incelediğimiz zaman karşımıza; ya izleyicisi
‘’o’’ olmak istiyor ya da onunla olmak istiyor sonuçları çıkmıştır. Bu durumda İnfluencer ona
bakanlara, onun gibi olmak isteyenlere onun gibi olmanın yolunu göstermektedir. Örneğin;
benim kullandığım ürünü kullanırsan sende benim kadar havalı olursun gibi bir izlenim
bırakmaktadır. Bir marka Influencer’la iş birliği yaparken Influencer’ın sosyal medya
mecrasında bırkatığı izlenim ve oluşturduğu profilden yararlanmaktadır. Örneğin sporcu
kimliği ile önce çıkan Influencer’a spor performansını, atletik performansını etkileyen ürünün
198
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markanın kendi ürünü olduğunu iddia etmesini isteyebilmektedir. Çünkü insanlara bunu
düşündürmek istemektedir. Artık yüzeysel olarak ünlü oyuncuları kullanarak yapılan reklam
anlaşmaları yerine, bunun çok daha yüzeysel olarak hızlı tüketilen ve üretilen hale gelen
Influencerlar ile birliklte yapılan reklam çalışmaları kullanılmaktadır (Çelik, 2018).” 202
“Influencing the Influencers: How Online Advertising and Media Impact Word of Mouth”
başlıklı raporunda (DoubleClick, Aralık 2006) Influencer (Yön Veren), aşağıdaki saptamaların
üç veya dördüne uyan kişi olarak ifade edilmektedir; 203
“-Kendilerini alanlarının uzmanı olarak kabul ederler (meslekleri, hobileri veya merakları gibi)
-Diğer insanlar genellikle onların uzmanlık bilgisine başvururlar
-Eğer piyasaya yeni çıkan bir ürünü severlerse, bunu dostlarına tavsiye etmeye meyillidirler.
-Aktif bir online yaşamları vardır, blogları, sosyal ağ sitelerini, e-postayı, tartışma gruplarını,
online topluluk platformlarını vb. paydaşlarıyla ilişki kurmak için kullanırlar.”
Doğru influencer (etkileyici)’leri aramaya yönelik hizmet sunan ve daha ilginç içerikler
oluşturmalarını sağlayan yeni türden ajanslar kurulduğunu ifade eden Kadekova ve
Holıenčınová (2018), bu ajansların influencer (etkileyici)’leri dört gruba ayırdığını
belirtmektedir; 204
1. Blogger: Bir blogcu, fotoğraflar, metinler ve yorumlar gibi özgün ve benzersiz içerik
oluşturur ve bunları bloglara yazar.
2. YouTuber (vlogger): YouTube'daki videoları aracılığıyla izleyicilerle etkileşime girerek
kendi duygularını ve deneyimlerini ifade eder.
3. Ünlü: Bir oyuncu, şarkıcı, sunum yapan kişi, atlet veya şov nedeniyle izlenen ve medya
sayesinde yaygın olarak tanınan kişidir. Bu kişiler, Facebook, Instagram veya YouTube'da
günlük profesyonel başarılarını ve özel “sırlarını” paylaşmaktadır ve çok sayıda takipçiye
sahiptir.
4. Instagrammer: Yüksek kaliteli fotoğraf içeriği sayesinde, çok sayıda takipçi kazanırken
izleyiciyi Instagram'a çeken kişidir.

Özge; Alışarlı ve İhsan Eken, 2018, “Yeni medyada ürün yerleştirme: YouTube’da paylaşım yapan
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11.2.-Influencer Marketing
“Influencer marketing kavramı Türkiye’de yeterince tanımlanmış bir kavram değildir. Kimi
yerlerde fenomen pazarlama, kimi yerlerde ise hatırlı, etkileyen pazarlaması olarak
tanımlanmaktadır.” 205
“Influencer marketing dijital ortamda etkili olan influencer’ların pazarlama süreçlerinde
değerlendirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.” 206
“Markaların influencer pazarlamaya yatırım yapmak için önemli nedenleri bulunmaktadır.
Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Content Marketing Institue, 2016: 2):
Güven oluşturma: İnsanların %92’si bireylerden aldıkları önerilere güvenmektedirler.
Nitelikli potansiyel müşterileri cezbetme: Tomoson Poll tarafından yapılan bir ankete göre,
pazarlamacılar %51’i etkileyici pazarlamadan daha iyi müşteriler aldığına inanmaktadırlar.
İyi sonuçlar alabilme: 2015 yılında yapılan bir çalışma, önümüzdeki yıllarda küresel
pazarlamacılardan %84’ünün en az bir influencer pazarlama kampanyası başlatması
beklenmekte ve bu şekilde yaptıklarını söyleyenlerin %81’i sonuçtan memnun olduklarını
bildirmektedir.
ROI’yi yükseltme: E-marketer tarafından yapılan araştırmaya göre markalar influencer
marketing’e yaptığı her harcama için 6.85 $ yatırım getirisi almıştır.” 207
Sosyal medya kullanıcılarının takip ettikleri fenomenlere bağlanmışlık düzeyleri belirlenerek,
sosyal medya fenomenlerinin pazarlama konusundaki önemi araştırıldığı bir çalışmada ortaya
çıkan sonuçlardan bazıları şunlardır. Bulgulara göre sosyal medyada takip edilen
fenomenlere: 208
“-Kadınlar, erkeklere nazaran moda konusunda daha fazla bağlanmış çıkmıştır. Yani, kadın
tüketicileri hedef alan sosyal medya fenomenlerine modaya dair reklamların daha başarılı
olacağı söylenebilir.
-İnternette günlük ortalama 4 saat ve fazlası süre geçiren katılımcıların, 1 saatten az süre geçiren
katılımcılara nazaran taklit etme ve modelleme konusunda daha fazla bağlanmış çıkmıştır.
Yani, 4 saat ve üzeri süre geçiren tüketicilere fenomenlerin ifadeleri ve paylaşımlarda
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yansıttıkları duygu ve düşünceleri daha çok dikkat çekmektedir. Burada ağızdan ağıza
pazarlama yönteminin daha çok başarılı olacağı söylenebilir.
-Sosyal medyada günlük ortalama geçirilen sürenin artması ile fenomenlere bağlanmışlığın
(Kaçış alt boyutu hariç) arttığı görülmektedir. Sosyal medyada daha fazla zaman harcayan
tüketicilere, fenomenler aracılığı ile pazarlamanın daha etkili olacağı söylenebilir.
-Daha önce sosyal medyadan alışveriş yapmış olanların, yapmamış olanlara nazaran (kaçış ve
arzu alt boyutları hariç) daha fazla bağlanmış çıkmıştır. Yani, sosyal medyadan alışverişi
deneyimlemiş tüketicileri hedef alan sosyal medya reklamlarının daha başarılı olacağı
söylenebilir.
-Daha önce sosyal medyadan ürün satmış olanların, satmamış olanlara nazaran (arzu alt boyutu
hariç) daha fazla bağlanmış çıkmıştır. Yani, sosyal medyadan ürün satışını deneyimlemiş
tüketicileri hedef alan sosyal medya reklamların daha başarılı olacağı söylenebilir.” 209

Son dönemde influencer pazarlama alanında “Sanal Influencer (etkileyici)”ler de konuşulmaya
başlanmıştır. Kadekova ve Holıenčınová (2018) “Etkileyiciler geçmişte markaların oluşmasına
yardımcı olurken, markalar günümüzde kendi etkileyicilerini yaratıyorlar. Shudu Gram dijital
bir süpermodel ve Lil Miquela sanal bir etkileyicidir. Her ikisi de seçilen markaları tanıtıyor,
başarılı ve Instagram'daki milyonlarca hayranına hitap ediyor. Ancak, onlar gerçekten yok.”
demektedir. 210 Şudu’nun bir manken gibi daha çok bir sanat eseri olarak konumlandırıldığını
ancak Miquela’nın sıradan bir kız olarak oluşturulduğunu ifade eden Kadekova ve
Holıenčınová (2018), markaların hayran kitlelerine ulaşmak için “sanal” (Virtual) veya daha
ziyade “yapay” (artificial) etkileyiciler ile birlikte çalışmak istediklerini söylüyor. Örnek olarak
da Shudu’nun Rihanna’nın Fenty Beauty rujunu Miquela’nın ise Prada markası için paylaşımda
bulunmasını veriyorlar. Yazarlar diğer taraftan sanal marka elçilerinin fikri mülkiyet ilkeleri,
özgünlük ve güvenilirlik ya da ahlaki ilkelerle ilgili yeni soruları beraberinde getirdiğine dikkat
çekiyorlar. 211

Şinasi Yaylagül, A.e., s.233.
Zdenka Kadekova ve Mária Holıenčınová, “Influencer Marketing As A Modern Phenomenon Creating A
New Frontier Of Virtual Opportunıtıes”, s.96.
211
Zdenka Kadekova ve Mária Holıenčınová, A.e., s.97.
209
210
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Uygulamalar;
Öğrencilerin sosyal medyadaki influencer (Etkileyici)’ler tarafından yapılan
paylaşımların yüksek sayıda beğeni, paylaşım ve yorum almasının sebeplerinin neler
olabileceği üzerinde düşünmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere kurumların neden
Influencer Marketing yöntemini kullandıklarını anlamaya çalışmaları önerilir.
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Uygulama Soruları;
1. Takipçisi olduğunuz Sosyal Medya Fenomenleri ve Influencer (Etkileyici)’lerin
hangi özellikleri sizin için önemlidir?
2. Beğendiğiniz bir marka için “Influencer Marketing” çalışması yapmanız
gerekseydi kimlerle çalışmak ve nasıl bir kampanya yürütmek isterdiniz?
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12-SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12-SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
12.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
12.2. Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) denilince hangi çalışmalar aklınıza geliyor?
2. Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi denilince hangi çalışmalar aklınıza geliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi
(MİY)
(MİY)’in ne anlama
geldiğini öğrenmek
Sosyal Müşteri İlişkileri
Yönetimi

Sosyal Müşteri İlişkileri
Yönetimi’nin ne anlama
geldiğini öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)

•

Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi
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12-SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
12.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
“Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren müşteri odaklı bir anlayışla hareket etmenin birçok işletme
açısından oldukça önemli hale gelmesi, ilişkisel pazarlama kavramının gelişimi, diğer
işletmelerle rekabet edebilmek için müşterilerin her geçen gün değişen ve artan beklentilerini
anlayıp karşılayabilmenin öneminin anlaşılması ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler,
Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin (MİY) gelişmesine ve pek çok işletme tarafından benimsenip
uygulanmasına zemin hazırlamıştır.” 212
“Günümüzde müşteri, tek yönlü bir rol üstlenen tüketiciden çok yönlü bir rol üstlenen tüketiciye
dönüşmeye başlamıştır. Artık müşteri, değerin ortak üreticisi ve yaratıcısı, bilginin ve
yeterliliğin ortak geliştiricisi konumuna gelmiştir. Etkili MİY uygulamaları, müşteriye değer
yaratma ve sunma çabalarındaki artış, müşterinin işletmelerdeki konumunun değişmesiyle
gerçekleşmektedir. Özellikle işletmeler değer yaratma faaliyetleriyle yeni müşteriler çekmek
ve var olan müşterileri elde tutmak için uğraş vermektedir. Bu da işletmelerin müşteri değerinin
temelini oluşturan boyutları derinlemesine anlamasını gerekli kılmaktadır (Wang, vd., 2004, s.
171).” 213
“Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ya da yabancı literatürde Customer Relationship
Management (CRM), müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate alan hatta onların istek ve
ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek, onlarla uzun dönemli ilişkilerin kurulmasını sağlayan
pazarlama yaklaşımıdır (Çatı ve Koçoğlu, 2010:229)” 214
“Müşteri İlişkileri Yönetimi müşterilerle ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve
müşteri sadakatinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Doğru anlaşılıp doğru
uygulanan Müşteri İlişkileri Yönetimi işletmelere başarının anahtarını sunacaktır.”
“Müşteri ilişkileri yönetimi, üstün müşteri değeri ve tatmini sunma yoluyla, karlı müşteri
ilişkileri kurma ve devam ettirme sürecidir. MİY, müşteriyi kazanma, elde tutma ve
genişletmenin bütün yönleriyle ilişkilidir (Armstrong, Kotler, 2005, s.16) ve müşteriyle güçlü
bağlar geliştirme temeline dayanır. İyi bir MİY performansının en önemli kazancı, uzun ömürlü
ve verimli ilişkiler kurarak mevcut müşterilerini işletmeye bağlamaktır.” 215

Manolya Aksatan ve Gürhan Aktaş, 2012, “Küçük Konaklama İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Alaçatı Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23 (2) Güz, 233-247, s.233.
213
Berrin Onaran, Zeki Atıl Bulut ve Alparslan Özmen, Müşteri Değerinin, 2013, “Müşteri Tatmini, Marka
Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”,
4 ( 2), ss: 37-53, s.39.
214
Recep Yıldırgan, Ömer Lütfü Met ve Orhan Batman, 2016, “Müşteri İlişkileri Yönetimi Kapsamında Gizli
Müşteri Alışverişi: Zincir Otel Örneği”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 13 (3), 56-67, s.57.
215
Berrin Onaran, Zeki Atıl Bulut ve Alparslan Özmen, Müşteri Değerinin, 2013, “Müşteri Tatmini, Marka
Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir
Araştırma”, 4 ( 2), ss: 37-53, s.43.
212
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Alanyazınındaki farklı yaklaşımları inceleyen Aksatan ve Aktaş, bu yaklaşımların ortak
noktalarını şöyle özetlemektedirler; “müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelerin bu
ihtiyaçlar ışığında müşterileriyle etkin ilişkiler kurmaya çalışması ve bunu gerçekleştirebilmek
için MİY’in işletme tarafından stratejik bir faaliyet olarak benimsenmesi ve bütün olarak
uygulanması”. 216
MİY boyutları Müşteriyle İletişim, Müşteri Sadakati, Müşteriyle Etkileşim, Müşteri Veri
Bankacılığı ve Müşteriye Verilen Değer olarak ifade edilmektedir. 217 “İletişim, müşteri ya da
işletmelerin hem içinde yer aldıkları toplumsal sisteme, hem de bu sistemdeki diğer müşteri ve
işletmelerle uyumunu ve etkileşimini sağlayan bir süreçtir (Türkmen, 2000:11).” 218 “…müşteri
sadakati, bir işletmenin ürün veya hizmetlerini gelecekte tekrar satın alınması veya o işletmenin
müşterisi olmakla aynı ürün ve hizmet markalarını hiçbir etki altına kalmadan rahatça tekrar
alınması ve müşteri sürekliliğinin sağlanmasıdır (Oliver, 1999:34).” 219 “Müşteriyle etkileşim,
müşterinin ihtiyaç ve gereksinimlerinin tanımlanması, deneyimlerinin paylaşılması, müşteri
veri ve bilgilerinin paylaşımıyla, ömür boyu müşteri sadakatinin sağlanmasına yönelik bir
uygulamadır.” 220 “Müşteri veri tabanı oluşturmanın amacı, mevcut verileri ve müşterilerden
elde edilecek bilgileri karar alma süreçlerinde kullanılabilir düzene koymaktır.” 221
“…işletmeler müşteri ilişkilerini daha etkili yönetebilmek için müşteri değerine dayalı model
oluşturmaktadırlar. Müşteri değer modelini oluştururken, müşterilerin davranışsal özellikleri,
kişisel bilgileri (geliri, eğitim düzeyi, yaşı, cinsiyeti, harcama düzeyi, vb.) gibi özellikleri
dikkate alınmalıdır. Karşılıklı ilişkileri sürekli kılmak için, müşteri beklentileri belirlenerek,
müşterilerin ürün veya hizmetten edindikleri performansın ölçüm kriterlerini açıkça belirtmek
ve müşteri değeri ile ilgili tüm hususları işletme süreçlerine dahil etmeye özen gösterilmelidir
(Fox ve Stead, 2001:15).” 222
12.2. Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi
“Sosyal ağ platformlarının yükselişi ile birlikte müşteriler artık şirketler ile kurdukları iletişim
içerisinde sınırlı ve pasif bir rolde değildir. Birbirleri ile rekabet eden ürünler hakkında sanal
alemde bir çok bilgiye ulaşabilen müşteriler aynı zamanda ürünler ve hizmetler hakkındaki
deneyimlerini geniş kitlelere kolayca ulaştırabilmektedir. Sosyal CRM’in ortaya çıkışı
müşterilerin sosyal medya platformlarını yaygın bir şekilde kullanmasına dayanmaktadır.
Sosyal medya platformlarında gerçekleşen zengin bilgi paylaşımı firmalar için kolay ulaşılabilir

Manolya Aksatan ve Gürhan Aktaş, “Küçük Konaklama İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Alaçatı
Örneği”, s.234.
217
Yavuz Demirel, 2007, “Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Müşteri Değerine Etkisi”,
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (2) Haziran, 125-140, s.127.
218
Yavuz Demirel, A.e., s.127.
219
Yavuz Demirel, A.e., s.127.
220
Yavuz Demirel, A.e., s.127.
221
Yavuz Demirel, A.e., s.127.
222
Yavuz Demirel, A.e., s.127.
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müşteri bilgisi demektir. Firmaların pazarlama stratejilerini müşterilerin bulunduğu her ortama
yayma isteği sosyal CRM’in gelişmesini sağlamıştır.” 223
“Sosyal müşteri ilişkileri yönetimi, aslında, sosyal medya ortamları üzerinden gerçekleştirilen
müşteri ilişkileri yönetimini ifade etmektedir. Hiçbir zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın
kuruluşlara ve markalara müşterileri ile karşılıklı iletişim kurma olanağı sağlayan bu ortamlar
müşteri ilişkileri girişimcileri tarafından kullanılan önemli bir stratejik araçtır. Bu süreçte,
sosyal müşteri ilişkileri yönetimi, dinlemek, analiz etmek, bağlantı kurmak, harekete geçmek
üzere dört bileşene sahiptir (Yüzel, 2013).” 224
“Sosyal müşteri ilişkilerinin en önemli özelliğini müşterilerin, duygu, düşünce, görüş ve
beklentilerinin hızlı bir biçimde tespit edilmesi ve anında geri bildirim alınmasıdır. Böylece
markalar yine bu ortamlar aracılığı ile hızlı bir biçimde müşteriler ile iletişime geçerek onları
rasyonel ve duygusal olarak kendilerine bağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca, bu süreç müşterilerin
kendilerini marka ile ilgili eleştiri ve öneri yapmaları konusunda özgür kılmaktadır (Anshari,
& Almunawar, 2012).” 225
“Sosyal CRM, Web 2.0 özelliklerini ve sosyal ağları mevcut CRM ile bir araya getirmektedir.
Ancak sosyal CRM sadece bir teknoloji seti değil aynı zamanda müşteriler ile ilişkiye geçme
ve bu ilişkileri geliştirmeye dayalı bir şirket stratejisidir. Sosyal CRM hem müşteri hem şirket
için karşılıklı fayda sağlama stratejisidir. Sosyal CRM sayesinde firma müşterileri ile karşılıklı
etkileşime geçer ve müşteri de şirket ile karşılıklı iletişim imkanı bulur.” 226
“Sosyal MİY müşterilere belli başlı faydalar sağlamaktadır. Bunlar; müşteri doyumu faydası
(müşteriler uygun fiyatlı ürün ve hizmet alırken, hızlı ve çok fazla hizmetten faydalanma
imkanına sahip olurlar), hız faydası (Müşteriler sıra beklemeden, ürün ve hizmet arama, sipariş
verme gibi işlemlerini kısa zaman zarflarında halledebilirler), daha iyi müşteri hizmetleri
faydası (Müşteriler istedikleri anda zaman kısıtlaması olmadan müşteri hizmetleri desteği
alabilirler) ve kişiselleştirme faydasıdır (müşterilerin kendi isteklerine göre düzenlenmiş mal
ve hizmetlerden faydalanabilirler) (Akar, 2004).” 227
“E-MİY müşterilere farklı kazanımlar sağlamaktadır. Müşteriler elektronik hizmetlere istediği
anda, hızlı bir şekilde ve kolaylıkla ulaşabilirler. Bunların yanı sıra hizmet sürelerinde
kısalmalar, daha kolay iletişim kurma ve geri dönüşlerin olması, ücretsiz ya da düşük maliyetli
hizmetler elde etmek gibi faydalar sağlar. Sunduğu tüm faydalara artı olarak işletmelere de
sağladığı en büyük avantaj sosyal MİY uygulamaları sayesinde müşteride tatminlik oluşacaktır
223

Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege, Egbert ve Zhang, (2013)’den aktaran: Mustafa Karadeniz ve Mustafa
Gözüyukarı, 2015, “Sosyal CRM Uygulayan Şirketler Tarafından Sunulan Hizmet Kalitesinin Müşteri
Memnuniyeti Üzerine Etkisi”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (44), 239-256, s.242.
224
Beril Akıncı Vural ve Cudi Kaan Okmeydan, 2016, “Türkiye’deki Moda Markalarının Sosyal Medya
Üzerinden Hedef Kitleleri İle Kurdukları İletişim ve Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi”, Akdeniz İletişim
Dergisi, 25, 64-83, s.69.
225
Beril Akıncı Vural ve Cudi Kaan Okmeydan, A.e., s.70.
226
Nitu, Tileaga ve Ionescu, (2014)’den aktaran: Mustafa Karadeniz ve Mustafa Gözüyukarı, “Sosyal CRM
Uygulayan Şirketler Tarafından Sunulan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi”, s.243.
227
Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke,” İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal
Medya Pazarlaması”, s:500.
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ve tatmin olan müşteri firmaya daha da sadık hale gelecektir (Korkmaz, 2006:195). Sosyal MİY
müşterilerin deneyimlerini daha hoş ve eğlenceli zaman geçirmesini sağlayarak memnuniyet
oranını arttırmaktadır. Bunlara ek olarak müşteri problemlerinin hızlı bir şekilde çözüme
kavuşturulması müşteri tatmini sağlamaktadır (Akar, 2004).” 228
“Türkiye’deki Moda Markalarının Sosyal Medya Üzerinden Hedef Kitleleri İle Kurdukları
İletişim ve Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi” adıyla yapılan bir araştırmaya göre markaların
takipçilerden gelen mesaj ve yorumlara verdikleri tepkilerin yorumların biçim ve içeriğini
etkilediği ifade edilmektedir. Araştırmanın sonuç bölümünde şu bilgiler yer almaktadır:
“Markaların takipçileri tarafından sosyal medya hesaplarına yapılan yorumların önemli bir
kısmını sırf eğlence olsun diye yazılan ve markaya hiçbir şey söylemeyen, hiçbir geri bildirim
sağlamayan mesajlar oluşturmaktadır. Ancak bu tip takipçi yorumları, takipçilerini iletişim
kurmaya teşvik etmek bir yana onların soru, şikayet ve önerilerini dahi yanıtlamayan markaların
hesaplarında daha çok görülmektedir. Marka tarafından ciddiye alınmadığını, yazdıkları
yorumların marka ilgilileri tarafından değerlendirilmediğini düşünen sayfa takipçileri bu tip
markaların sosyal medya hesaplarında sırf eğlence amaçlı gönderiler paylaşma eğilimindedir.
Bu durumda marka takipçileri tarafından paylaşılan bu tip içerikler markaya bir yarar
sağlamadığı gibi markanın itibarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak takipçilerinin
soru, şikâyet ve önerilerine yanıt veren ve onlarla iletişime geçmeye istekli olan markaların
hesaplarında takipçileri tarafından daha seviyeli ve içerikli yorumların yazıldığı görülmektedir.
Çünkü marka tarafından ciddiye alındığını bilen, yazdıklarının marka ilgilileri tarafından
değerlendirileceğine inanan takipçiler söz konusu markalara daha çok saygı, sevgi duymakta
ve yorumlarını buna göre yazmaktalar. Bu tip paylaşımlar genellikle soru, şikâyet ve öneri gibi
içeriklerden oluşmakta ve markaya önemli ölçüde hızlı ve son derece maliyetsiz bir biçimde
geri bildirim sağlamaktadır.” 229

Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayı ve Tuğbay Erişke, A.e., ss:500-5001.
Beril Akıncı Vural ve Cudi Kaan Okmeydan, “Türkiye’deki Moda Markalarının Sosyal Medya Üzerinden
Hedef Kitleleri İle Kurdukları İletişim ve Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi”, ss: 80-81.
228
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Uygulamalar;
Öğrencilerin dijital iletişim çağında Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)’nin şirketler için
öneminin ne olduğunu anlamaya çalışmaları faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere beğendikleri
bir marka için Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi yapmaları istense neler yapacaklarını
planlamaları önerilir.
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Uygulama Soruları;
1. Hangi kurum için Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi yapmak isterdiniz?
2. Bu kurumda Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi yapsaydınız öncelikleriniz ve
hedefleriniz ne olurdu?

192

13-SOSYAL MEDYADA ARAŞTIRMA VE ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13-SOSYAL MEDYADA ARAŞTIRMA VE ANALİZ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Sosyal medyada araştırma ve analiz çalışmalarının sizce önemi nedir?
2- Sosyal medyada araştırma ve analiz çalışmaları yapmanız istenseydi hedef kitlenizle ilgili
hangi bilgileri öğrenmek isterdiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal medyada araştırma ve Sosyal medyada araştırma
analiz çalışmaları
ve analiz çalışmalarının
önemini ve bu çalışmaları
yaparken nelere dikkat
edilmesi gerektiğini
öğrenmek

196

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Veri madenciliği
Metin madenciliği
Yapılandırılmış veri
Yapılandırılmamış veri
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13-SOSYAL MEDYADA ARAŞTIRMA VE ANALİZ
“Tüketicileri, dört temel motivasyon -iletişim kurma (connections), yaratma (creation), tüketme
(consumption) ve kontrol (control)- sosyal medya kullanımına yönlendirmektedir. Sosyal
medyayı değerlendirmede 4C bakış açısı, müşteri odaklı bir kalıp oluşturduğu için önemlidir.
Problemlerden ikincisi ise, bazı yöneticilerin hala sosyal medya uygulamalarını diğer bir
geleneksel pazarlama iletişimi olarak görmesidir. Fakat sosyal medyanın yapısı pazarlama
çalışanları tarafından değil de tüketici tarafından kontrol edilmesi açısından geleneksel
medyaya uymamaktadır ve farklı ölçüm kriterlerinin kullanılmasını gerektirmektedir (Hoffman
ve Fodor, 2010).” 230
Sosyal medyada araştırma konusuna başlamadan önce veri ve büyük veri kavramlarına
değinmekte fayda vardır. Ham bilgi parçacıkları olan veriler yapılandırılmış (structured) veya
yapılandırılmamış (unstructured) olmak üzere iki farklı formda olabilirler. Günlük yaşamda
karşılaştığımız verilerin çok büyük bir kısmı yapılandırılmamış verilerdir. Bu nedenle
yapılandırılmamış verilerin analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu verilerin,
kullanılabilir hale gelmesi için öncelikle bir dizi işlemden geçmesi gerekir. Bu verilerin analiz
edilebilmesi için kullanılan yöntemlerden birisi de metin madenciliğidir. 100 terabayt ve
üzerindeki veriyi ifade etmek için büyük veri terimi kullanılmaktadır. Ancak sadece büyüklük
verinin büyük veri olması için yeterli değildir. Büyük verinin, beş bileşenden oluştuğu ifade
edilmektedir; Çeşitlilik (Variety); verilerin çok farklı formata sahip olduğunu ifade eder. Hız
(Velocity); verilerin büyük bir hızla artmaya devam ettiğine işaret eder. Veri Büyüklüğü
(Volume); bu kadar büyük veri yığınıyla nasıl baş edilebileceğinin planlanması gerekmektedir.
Doğrulama (Verification); bu verilerin güvenli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
Değer (Value); bu kadar büyük veriden işe yarar bilginin üretilmesi gerekir ki veri bizim için
değerli olabilsin. 231
“Büyük veri gelişmiş bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla eldeki büyük hacimli, çeşitliliği
yüksek, hızlı bir şekilde oluşan verilerin depolanıp analiz edildiği bir sitemdir. Bu sistem
değersiz yığınlar olarak görülen verilerden anlam çıkarılarak değer yaratılmasını
sağlamaktadır.” 232 “Teknolojik gelişmeler verinin boyut ve çeşitliliğini arttırsa da aynı zamanda
daha güçlü bilgisayar ve çözüm teknolojileri de ortaya çıkmıştır. Bu da veri setinin bütününü
kullanabilen, geçmişte yapılanlardan daha derin analizlerin yapılabildiği algoritmaların
geliştirilmesini bu verilerin işlevsiz yığınlar olmadığının ortaya çıkarılmasını sağlamıştır.” 233
Yapılandırılmış veriyi kullanan veri madenciliğinin yanı sıra yapılandırılmamış verileri analiz
eden metin madenciliği ortaya çıkmıştır. 234 Sosyal medya ortamında kullanıcılar tarafından

Süleyman Barutçu ve Melda Tomaş, “Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması
etkinliğinin ölçümü”, s.15.
231
Yusuf Murat Kızılkaya, 2018, Duygu Analizi ve Sosyal Medya Alanında Uygulama, Bursa Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa, ss: 1-6.
232
Burcu Karagöz, 2018, Büyük Veri ve İşletme Analitiği: Sosyal Medya ve Duygu Analizi ile Bir Öngörü Modeli,
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.115.
233
Burcu Karagöz, A.e., s.116.
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Yusuf Murat Kızılkaya, Duygu Analizi ve Sosyal Medya Alanında Uygulama, ss: 1-6.
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oluşturulan bilgilerin her geçen gün büyük bir hızla artması, yapılan araştırma çalışmalarında
ve analizlerde bu yöntemlerin de kullanılmasını gerekli hale getirmiştir.
“Sosyal medyanın takibi üzerine yapılan ilk çalışmalar, sosyal ağlarda yapılan olumsuz
yorumları tespit etme üzerine şekillendirilerek halkla ilişkiler ve reklam ajansları tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, ilk zamanlar sosyal medyanın takibi tamamen manuel
olarak ve ölçümleme tekniklerinden yoksun bir şekilde gerçekleştirildiğinden dolayı zaman
alıcı, pahalı ve yüksek derecede hataya açık bir işlem olarak değerlendirilmiş, ancak yine de
elde edilen katma değer maliyetlerin üzerinde yer almıştır.” 235
“Sosyal ağların hızla gelişimine paralel olarak sosyal medya takibinin önemi de artış
göstermiştir. Yazılım geliştiriciler bu yöndeki doğal fırsatları görmüş ve sosyal medya takip
araçları ve ölçümleme standartları geliştirmişlerdir. Bu sayede şirketler tüketiciler tarafından
nasıl algılandıkları, rakiplerin nasıl değerlendirildikleri ve hatta bir bütün olarak sektörün sosyal
ağ kullanıcıları tarafından nasıl görüldüğü hakkında değerli enformasyonu elde etme olanağına
sahip olabileceklerinin farkına varmışlardır. Bu bağlamda sosyal medyanın takibi temel bir
problemleri dinleme faaliyetinde aktif bir etkileşime evrilmiş; izleme, ölçümleme ve
değerlendirme faaliyetlerini içeren çok katmanlı bir yapıya dönüşmüştür.” 236
“İşletmelerin uyguladıkları sosyal medya pazarlamasını ölçümleyebilmeleri için, öncelikle
sosyal medya kullanımındaki amaçlarını belirlemeleri gerekir. İşletmelerin sosyal medya
amaçları, sosyal medya ölçümlerini yönlendirir. Awareness’in (2012) raporuna göre
işletmelerin sosyal medyada yer almalarındaki amaçları, daha fazla müşteri bağlılığı, gelir elde
etme, daha fazla müşteri deneyimi ve daha iyi düşünce liderliğidir.” 237
“Hawks (2011) ’a göre işletmelerin sosyal medya etkinliğini ölçmeleri için yedi yol vardır.
Bunlardan birincisi, marka bilinirliğinin ölçülmesidir. İşletmeler markalarının takipçi sayısı,
aranma sayısı, linkler yoluyla web sitelerine yönlenen ziyaretçi sayısı, markayla ilgili aranan
anahtar kelime sayısı ile bunu ölçebilir. İkincisi, dürüst tartışmaların takip edilmesidir.
Çevrimiçi tartışmalar tüketiciler arasında geçen dürüst, sansürsüz tartışmalardır. Bu
tartışmalardan işletmeler markaları hakkında olumlu, nötr veya olumsuz yorum alabilirler.
İşletmeler, izleme programlarıyla kendi markaları ve rakip markaları üzerine yapılan yorumları
takip etmelidir. Üçüncüsü, etki alanının ölçülmesidir. İşletmeler websitelerine bağlanan
linklerin sayılarıyla etki işaretlerine ulaşabilir. Twitter gibi microblog ve Facebook, LinkedIn
gibi sosyal ağ sitelerinde işletmenin markası hakkında yorum yapan veya ürününü beğenen
bireyler olabilir. Bu sosyal medya tweetleri ve beğeniler incelendiğinde bireylerin neden
beğendikleri veya beğenmedikleri analiz edilebilir. Dördüncü etkinlik ölçme yolu, etkileşim
göstergesidir. Bireyler, işletmenin web sitesi ve markası arasındaki etkileşim, bireylerin
işletmenin söylediklerine veya tekliflerine nasıl yanıt verdiklerini görmeleri açısından
Barker ve diğerleri, 2013: 280-281’den aktaran: Çiğdem Aytekin ve Alper Değerli, 2014, “Etki Bağlamında
Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına Bakış: Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma”, Karadeniz, 6,
127-141, s.5.
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önemlidir. İşletmenin markasına verilen rating oranı, marka hakkındaki iyi ve kötü yorumların
sayısı, retweetler, fotoğraf ve videoların görüntülenme sayıları ve Facebook beğenilerinin
sayısıyla etkileşim göstergesi belirlenebilir. Beşinci ölçüm, işletmenin popülerliğidir.
İşletmenin e-postasına veya RSS’ine kaç kişinin üye olduğu, Twitter sayfasının takipçisi sayısı,
LinkedIn gruplarındaki üye sayısı ve Facebook sayfası veya diğer sosyal medya sayfalarını
beğenenlerin sayısı, işletmenin sosyal medyada ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir. Altıncı ölçüm yolu, izleme araçlarının kullanılmasıdır. İşletmeler
sosyal ağlardaki bilgileri izlemiyor, ölçmüyor ve takip etmiyorsa, tek başına Facebook
beğenilerinin sayısı veya tweet sayısı anlam teşkil etmez. Google Analytics gibi izleme ve veri
analizi için geliştirilen araçlarla bireylerin nasıl tepki verdikleri öğrenilebilir ve buna gore
kampanyalar değiştirilebilir. Son olarak işletmeler, sosyal medya sitelerinden olumlu, olumsuz
veya nötr yorumlardan tüketici isteklerini veya eleştirilerini öğrenerek buna göre ürünlerinde
veya kampanyalarında değişiklik yapabilirler.” 238
Sosyal medyada yapılan ölçümleme çalışmaları çeşitlilik göstermekte ve farklı kategorilere
ayrılmaktadır. Türkiye’deki ajansların sunduğu ölçümleme hizmetleri ile ilgili yapılan bir
araştırmada başlıca ortak çalışmaların Dijital PR, Online İtibar Yönetimi, Sosyal Medya Takibi,
Kampanya Yönetimi, Sosyal CRM ve Semantik Analiz başlıkları altında toplanabileceği ifade
edilmiştir. Araştırmaya göre bu terimler şu şekilde açıklanmaktadır; 239
Dijital PR: Sosyal medya ve arama motorlarının halkla ilişkiler aktiviteleri için
kullanılmasıdır. Marka hakkındaki fikirlerin yazılmasını teşvik etme ve kriz yönetimi
kapsamında değerlendirilebilecek bazı acil durum müdahaleleri bu aktivitelere örnek olarak
verilebilir. Kurulan iletişim sonucunda markaya karşı gelişen olumlu ve olumsuz dönüşlerin
ölçülmesi bu hizmet kapsamında ele alınmaktadır.
Online İtibar Yönetimi: Esas olarak markaya ilişkin ürün ve hizmetlerin sosyal medyadaki
algılarının değerlendirilmesi esasına dayanır.
Sosyal Medya Takibi: Ajanslarca “monitoring” olarak da adlandırılmaktadır. Ajansların çoğu
markaların sosyal medyada eşzamanlı takibi için kendi bünyelerinde bir araç geliştirmişlerdir.
Takip sistemleri bir anlamda sosyal medyanın arama motorlarıdır ve raporlama sistemleri
ölçümleme temellidir.
Kampanya Yönetimi: Markalar için en etkin sosyal medya ortam(lar)ının belirlenerek
kampanyaların bu ortamlarda yürütülmesi ve yönetilmesidir. Kampanya etkinliğinin sonuçları
ölçümleme raporları ile listelenir.
Sosyal CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CustomerRelationship Management)
uygulamalarının sosyal medyada cereyan etmesi sayesinde ortaya çıkmış bir hizmettir.

Süleyman Barutçu ve Melda Tomaş, A.e., s.16-18.
Çiğdem Aytekin ve Alper Değerli, “Etki Bağlamında Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına Bakış:
Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma”, ss: 9-10.
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Ajanslar, Sosyal CRM hizmetiyle markalara entegrasyon konusunda danışmanlık yapmakta,
hatta sürecin tamamını ilgili ölçümleme araçları ile üstlenebilmektedirler.
Semantik Analiz: Sosyal medyada ölçümlemenin Fikir Madenciliği boyutuna işaret eder.
Sosyal medya üzerinde her geçen gün katlanarak çoğalan veriler büyük ölçüde metin verilerdir
ve yapılandırılmamışlardır. Bu verilerin işlenme ihtiyacı fikir madenciliğinin çıkış noktasını
oluşturmuştur.
“Son yıllarda, işletmelerin sosyal medya ölçümlerini yapabilmeleri için yazılım geliştiren bazı
işletmeler bulunmakta ve bu hizmetlerini ücretli veya ücretsiz olarak sunmaktadır. Örneğin,
Google ve Adobe işletmeleri, pazarlama yöneticilerinin harcamalarını ve bu harcamaların
sonuçlarını sosyal medya yoluyla takip etmelerini sağlayan araçlar geliştirmişlerdir. Google’ın
bir ürünü olan Google Analytics, web sitelerine olan trafiği ölçen ücretsiz bir hizmettir. Google
Analytics sayesinde işletmeler, web sitelerine gelen ziyaretçilerin en çok hangi sosyal medya
sitesinden yönlendirildiğini tespit edebilir ve buna göre hangi sosyal medya kanalına daha fazla
ağırlık vermeleri gerektiğine karar verirler. Aynı zamanda işletmeler Twitter, Facebook,
Google Plus (+) gibi sosyal mecralardan gelen ziyaretçiler hakkında daha fazla bilgi elde
edebilirler. Ayrıca işletmeler, Gelişmiş Bölüm olarak adlandırılan sosyal medya trafiğini
bölümlendirebilir ve ziyaretçilerin kendi sitelerinde nasıl davrandığını inceleyebilirler (Oprea,
2012).” 240
“Google Analytics gibi ücretsiz hizmet veren diğer bir uygulama Boom Social’dır. Yalnızca
Türkiye’nin değil Avrupa’nın da sosyal medya takip sistemlerinden birisi olan BoomSonar’ın
yeni ürünü olan BoomSocial, markaların sosyal medyadaki performanslarını ve yatırımlarının
geri dönüşünü ölçmelerine imkan sağlar. BoomSocial ile markalar sosyal ağlardaki
performanslarını ölçerken aynı zamanda 7 rakibini de analiz etme imkanına sahip olur.
Program, kullanıcılarına hayran sayısı, sektör ortalamaları, sayfadaki artış gibi bilgileri güncel
ve detaylı grafik ve tablolar eşliğinde sunmaktadır. BoomSocial.com adresinden ulaşılabilen
sitede, 1500 markanın sosyal ağ hesaplarına ait detaylı bilgiler ve performanslarının
ölçümlenmesine olanak sağlayan ‚kalite puan‛ sisteminin yanı sıra, Türkiye’ye özel
kategorilenmiş sektörel ortalamalar ve sosyal ağlara özel birçok istatistiksel veri de yer
almaktadır (İHA, 2013).” 241

Süleyman Barutçu ve Melda Tomaş, “Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması
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241
Süleyman Barutçu ve Melda Tomaş, A.e., s.18-19.
240

201

Uygulamalar;
Öğrencilerin sosyal medya yönetimi yaparken ihtiyaç duyulabilecek araştırmaların neler
olabileceği üzerinde düşünmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilere bu araştırma ve analiz
çalışmalarında hangi bilgilere ulaşabilecekleri ile ilgili çalışmaları önerilir.

202

Uygulama Soruları;
1. Sosyal medya yönetimi sırasında araştırma ve analiz yaparken ücretsiz olarak
edinebileceğiniz önemli bilgiler hangileridir?
2. Sosyal medya yönetimi için araştırma ve analiz çalışmalarını hangi aşamalarda
yapmak sizce gereklidir?
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14-SOSYAL MEDYADA KRİZ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14-SOSYAL MEDYADA KRİZ YÖNETİMİ
14.1.Krizin tanımı ve kriz yönetimi
14.2.İnternet ve Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Sosyal medya ortamında başarılı kriz yönetimi yapan kuruluşlar sizce hangileri?
2- Kriz iletişiminde internet ve sosyal medyayı etkin kullanabilmek için sizce kriz
öncesinde nasıl bir hazırlık yapmış olmak gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Krizin tanımı
yönetimi

ve

kriz Krizin tanımı ve kriz
yönetiminin ne anlama
geldiğini öğrenmek

İnternet ve Sosyal Medyada
Kriz Yönetimi

İnternet ve Sosyal Medyada
Kriz Yönetimi yaparken
dikkat edilmesi gerekenlerin
neler olduğunu öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Anahtar Kavramlar
•

Kriz Yönetimi

•

İnternet ve Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
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14-SOSYAL MEDYADA KRİZ YÖNETİMİ
14.1.Krizin tanımı ve kriz yönetimi
“Krizler ciddi, geniş kapsamlı bir tehdit; yüksek oranda belirsizlik özellikleri ile normal
olaylardan ayrılmaktadırlar. Bu anlamda krizler istenmeyen, beklenmeyen, tahmin edilemeyen,
aniden ortaya çıkan, sahip oldukları belirsizlikler nedeniyle yönetilmesi güç, olağan
dönemlerde karşılaşılanlardan farklı ve örgütün varlığını ve temel amaçlarını tehdit eden,
zaman baskısı altında acil karar verilmesini gerektiren olaylardır (Boin 2004: 167, Paton ve Flin
1999: 261, Cosgrave 1996: 28, McConnel ve Drennan 2006: 60).” 242
“Kriz beklenmedik, aniden gelişen, hızlı hareket eden ve her hangi bir hazırlık yapılmadan karşı
karşıya kalınan ve örgüt için iyi değerlendirilmezse çöküş, iyi değerlendirilirse bir fırsat
anlamına gelebilen bir durumdur.” 243
“Kriz yönetimi, krizleri önceden tahmin edebilen, önlemler alabilen örgütsel yapılar
oluşturmayı amaçlayan bir yönetim tekniğidir (Mitroff 1994: 101).” 244
Paksoy kriz yönetimini “kriz anında, örgütün imajının yara almaması, hedef kitleleriyle
iletişiminin zedelenmemesi için yapılan bilinçli ve programlı halkla ilişkiler çalışmaları (1997:
47)” olarak ifade etmektedir. 245
“Kriz yönetimi, olası kriz durumuna karşılık, kriz sinyallerinin alınarak, değerlendirilmesi ve
örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve
uygulanması sürecidir. Kriz yönetiminin temel amacının örgütü kriz durumuna hazırlamak
olduğunu ifade eden Can (1997: 315), kriz yönetim sürecini beş aşamada ele almaktadır.
1. Kriz sinyallerinin alınması
2. Krize hazırlık ve korunma
3. Krizin denetim altına alınması
4. Normal duruma geçiş
5. Öğrenme ve Değerlendirme” 246
Augustine (2000:17-39)’e göre; kriz yönetim sürecini altı aşamada açıklamaktadır. Bunlar;
krizden kaçınmak, krizi yönetmeye hazırlanmak, krizi saptamak, krizi dondurmak, krizi
çözmek ve krizden yarar sağlamaktır. Bir krizi kontrol etmenin en düşük maliyetli ve kolay
Fatma Neval Genç, 2008, “Kriz iletişimi: Marmara depremi örneği”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Akademik Dergisi, 5(3), 161-175, s.162.
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Dergisi, 14, 1-20, s.3.
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245
Mustafa Akdağ ve Erdem Taşdemir, 2006, “Krizden Çıkmanın Yolları: Etkin Bir Kriz İletişimi”, Selçuk
Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(2), 141-157, s.143.
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yolu birinci aşama olarak ifade edilen “krizden kaçınmak” olmasına rağmen bu aşamada
yapılması gereken çalışmalar birçok kez atlanır ve krizler ortaya çıkar. İkinci aşama olan “krizi
yönetmeye hazırlanmak”, önleme çabaları işe yaramadığı zaman ortaya çıkabilecek koşullar
için hazırlık yapmak anlamına gelmektedir. Üçüncü aşama krizi kabul etmek anlamına gelen
“krizi saptamak” aşamasıdır. Bazen bir kriz olduğunu kabul etmek çok zor olabilmektedir ancak
krizi yönetebilmek için öncelikle krizin varlığının kabul edilmesi gerekmektedir. Dördüncü
aşama büyük bir kararlılık sergilenmesi, önceliklerin hızla belirlenmesi, kararların hızla
alınması, kan kaybının durdurulması gereken “Krizi Dondurmak” aşamasıdır. Beşinci aşama
hız ve kararlılık gerektiren “krizi çözmek” aşamasıdır. Krizin daha fazla derinleşmesi
önlenebilmişse altıncı aşama olan “krizden yarar sağlamak” aşamasında kayıpların kısmen
giderilebilmesi ve tahribatın onarılabilmesi için bir fırsat ortaya çıkmış olur. 247
Kriz iletişimi temelde üç aşamada değerlendirilebilir; kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası.
Kriz öncesinde tedbir kararlarının alınmasında yol gösterici olmak önem taşımaktadır. İletişim
kanallarının belirlenmesi ve bu kanallarının etkin şekilde işleyişinin sağlanması gerekmektedir.
Bu aşamada mutlaka kriz iletişim planı hazırlanmalıdır. Kriz dönemindeki iletişim mümkün
olduğunca hızlı, tam ve doğru bilgi verilmesi önemlidir. Bu aşamada mevcut bir kriz iletişim
planının olması, kriz ekibinin yeteneği ve tek bir kriz sözcüsünün olması büyük önem
taşımaktadır. Eğer farklı sözcüler söz konusu olacaksa bu kişilerin mesajları arasında büyük bir
tutarlılık olmalıdır. Kriz sonrası iletişimde tahrip olan imajı yeniden oluşturmak ve pozitif imajı
yeniden oluşturmayı amaçlanır. Bu süreçte organizasyonun önemini, misyonunu ve
uygulamalarını anlatmak için yeni fırsatlar yakalanabilir. 248
Kriz sözcüleri şu özelliklere uygun olmalıdır; (Göztaş, 1997: 35-36) 249
“- Örgütü iyi tanımalı ve analiz yeteneğine sahip olmalıdır.
-Uyumlu olmalı, tahriklere, duygusallığa, feverana kapılmamalıdır.
-Giyimine, dış görünüşüne özen göstermeli, profesyonelliğini hissettirmelidir.
-İtibarı kolay zedelenmeyecek bir imaj oluşturmuş olmalı, zayıf noktaları bilinmemelidir.
-Konuya hakim, konudan uzaklaşmayan ve konuyu saptırmayan, sorulara cevap veren, ne
söyleyip ne söylememesi gerektiğini ayırt edebilen, medyayı tahrik etmeyecek, pratik, ahenkli,
sağduyulu ve insiyatif sahibi bir kişi olmalıdır.”
“Krizlerin önceden tahmin edilememesi ve normal prosedürleri etkisiz kılması, etkili bir kriz
yönetim planlaması ve güçlü bir yönetim becerisi gerektirir. Örgütlerin belirledikleri hedeflere

Augustine (2000:17-39)’den aktaran: Yalçın Kırdar ve Filiz Demir Otay, 2007, “Kriz İletişimi Aracı Olarak
İnternet: Kuş Gribi Krizi Örneği”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, ss:97-98.
248
Yalçın Kırdar ve Filiz Demir Otay, A.e., s:98.
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ulaşabilmeleri için, muhtemel kriz durumlarını önceden belirleyip gerekli alt yapı sistemlerini,
uygulama prosedürlerini ve stratejilerini oluşturmaları zorunludur.” 250
“Kaynağı veya nedeni ne olursa olsun krizlerle başa çıkabilmede, etkili bir müdahale sürecinde
iletişim ve koordinasyonun rolü büyüktür. Bu nedenle kriz yönetiminin bir iletişim faaliyetine
dayanmasından yola çıkarak örgütsel krizlerde krize yol açabilecek olayların önceden fark
edilmesi, gereken hazırlığın yapılması ve önlemlerin geliştirilmesi ile risk azaltımının
sağlaması ve nihayetinde krizlerin başarıyla üstesinden gelebilmek için kriz yönetimi
sisteminin kurulmuş olması gerekir. Örgütsel krizler dışında afetler, teknolojik krizler, salgın
hastalıkların neden olduğu kriz durumlarında da iletişim ve koordinasyonun önemi büyüktür.
Örgütlerde kriz yönetiminden sorumlu kişi ve kurumların hangileri olduğu, bilgilendirmenin
kim tarafından nasıl yapılacağı, en hızlı ve doğru bilginin nasıl elde edileceği kimlere (halka,
uluslararası ve ulusal medyaya vb.) nasıl bilgi verileceği, mesajın nasıl iletileceği, hangi araç
ve yöntemlerin, teknolojilerin kullanılacağı, bu süreçte yer alan kurumlar arasında iletişimin ve
koordinasyonun nasıl sağlanacağının önceden yapılan planlar ve tatbikatlarla canlı ve herkes
tarafından bilinir olması gerekmektedir.” 251
“Kriz Yönetimi sürecinde yöneticiler belirli yeteneklere sahip olmalıdırlar. Kriz yönetiminde
yöneticilerin sahip olmaları gereken yeterlikler şöyle sıralanabilir:
1. Kriz sinyallerini alabilme
2. Krize hazırlanma ve korunabilme
3. Kriz yönetimi sürecinde etkili karar verebilme
4. Kriz yönetimi sürecinde otoriteyi kullanabilme.
5. Kriz yönetimi sürecini planlayabilme
6. Kriz yönetimi sürecini örgütleyebilme
7. Kriz yönetimi sürecinde iletişim sağlayabilme
8. Kriz yönetimi sürecinde eşgüdüm sağlayabilme
9. Kriz yönetimi sürecini denetim altına alabilme
10.Normal duruma geçişi sağlayabilme
11.Kriz yönetimi sürecinde öğrenme ve değerlendirme.” 252

Yalçın Kırdar ve Filiz Demir Otay, “Kriz İletişimi Aracı Olarak İnternet: Kuş Gribi Krizi Örneği”, s: 104.
Fatma Neval Genç, “Kriz iletişimi: Marmara depremi örneği”, s.9.
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14.2.İnternet ve Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
“Kriz durumunda hızlı hareket edilmesi göz önüne alınırsa, internet geniş bir hedef kitleye
ulaşması sebebiyle tercih edilecek bir araçtır. Örgütlerin kendi web siteleri olmalı ve sitelerinde
bilgilerin sürekli güncellenmesi önemlidir. Son dakika olarak girecek haber ve bilgiler dikkat
çekecek ve örgüt tarafından hedef kitle bilgilendirilecektir.” 253
İnternetin diğer iletişim araçlarına göre üstünlükleri şunlardır (Bensghir 2000: 114); 254
“- Web, internete sahip olan tüm kullanıcılara aktif olarak bilgiye erişme ve bilgiyi işleme
imkanı verir.
- Politikalar oluşturmada kamuoyuna katılım imkanı sunmaktadır.
- Etkileşimli olarak bilgi toplama, kamuoyunu takip etme ve kamuoyu ile doğrudan diyalog
içinde olarak olumlu örgüt politikası oluşturma ve yürürlüğe koymaya zemin hazırlar.”
“Son yıllarda sosyal medya insanların hayatlarında artan bir etkiye sahiptir. Dünyanın gelişmiş
bölgelerinde yaşayan birçok insan Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi bir ya da
daha fazla sosyal medya ağını kullanmaktadır. Sosyal medyanın giderek artan önemi
neticesinde, birçok kuruluş da sosyal medya platformlarında yer almıştır. Jensen (2014: 7),
insanlara kriz durumunda sosyal medya aracılığı ile güvenilir bilgiler ve haberler sunmanın
kuruluşlar açısından önemli olduğunu; bilginin sosyal medya aracılığı ile çok hızlı bir şekilde
yayıldığını belirtmektedir. Ancak, sosyal medya, kuruluşların kontrol etmelerinin söz konusu
olmadığı büyük bir mecradır. Kuruluşla ilgili asılsız, gerçeklerden uzak bilgi ve haberlerin
yayılmasını her zaman mümkündür. Olumsuz bilgi, haber ve görüşlerin yayılmasının önüne
geçebilmek için kuruluşun zaman kaybetmeden gerekli bilgilendirmeyi kamusuna yapması
elzemdir.” 255
“Özellikle kriz dönemlerinde hayati önem taşıyan bilgi paylaşımı sosyal medya araçları
sayesinde çok hızlı ve kolay bir şekilde mümkün olmaktadır. Sadece medyanın değil tüm sosyal
paydaşların bilgilendirilmesi sosyal medya aracılığıyla çok daha hızlı olur. Bilginin sosyal
medya ortamlarında kontrol edilebilmesi krizin büyümesini de engellemiş olur. Çünkü krizler
bilgi paylaşımına gidilerek engellendiğinde asıl krizin durdurulduğu bir gerçektir. Krizleri
yaratan genelde olaylar değil, olayların medya yansıması ve bu yansımanın hedef kitlelerde
yani sosyal paydaşlarda oluşturduğu panik halidir. Sosyal medya araçlarının etkili bir şekilde
kullanılmasıyla her sosyal paydaş gerektiği gibi bilgilendirilebilir, bu da panik halini ortadan
kaldırır.” 256

Mustafa Akdağ ve Erdem Taşdemir, “Krizden Çıkmanın Yolları: Etkin Bir Kriz İletişimi”, s.154.
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“Organizasyonlar internet ve sosyal medya platformları gibi yeni iletişim teknolojilerini kriz
planlarında kullandıkları zaman, güncel bilgiyi zamanında olabildiğince fazla kişiye
ulaştırabilme olanağına sahip oldukları algısını kuruluşta oluşturur (Sweester ve Metzgar 2007:
342).” 257 “Kriz dönemlerinde doğru bilgi paylaşımı çok önemlidir. Sosyal medya ortamları
bilginin her an güncellemesini sağlaması açısından kriz dönemlerinde en doğru bilginin
bulunabileceği yerdir. Hızla yapılabilen güncellemeler, medyanın ve tüm halkın sorularına
cevap vermiş olur. Öte yandan, özellikle kriz dönemlerinde sosyal medyada yoğun bir veri
yığılmasının yaşandığı ve sonuçta güvensizlik ortamı oluştuğu da bir gerçektir. Bu durumda
iletişim uzmanlarına düşen en önemli görev doğru bilgi akışını sağlamak ve ortaya çıkacak veri
dumanını mümkün olduğunca engellemektir.” 258
“Kurumların ve kişilerin kriz anında sosyal paydaşlardan aldığı geribildirim kriz iletişimi
yönetimi sürecinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu geribildirimi hızlandırması açısından sosyal
medya, kriz tehlikesiyle karşı karşıya kalan kurumlara büyük bir fırsat sunmaktadır. Sosyal
paydaşların ihtiyaçları ve beklentileri bu sayede kolayca anlaşılabilir. Bu çalışma sosyal
paydaşların ihtiyaçlarını sosyal medya aracılığıyla dile getirdiğini doğrular niteliktedir. Sosyal
medyada özellikle de Twitter gibi mikrobloglarda iletişimin gerçek zamanlı bir hale gelmesi,
yani geleneksel iletişim kanallarına göre oldukça hızlanması bu ihtiyaçların hızla
tanımlanmasını ve bu doğrultuda harekete geçilmesini sağlamaktadır. Bu durumda kişi ve
kurumlara düşen sosyal medya kullanıcılarını dikkatle dinlemek ve bu doğrultuda davranışlar
sergilemektir.” 259
Kriz yönetim sürecini krize hazırlık, krize müdahale ve kriz durumunu iyileştirme olarak ele
alan aşağıdaki şekilde, sosyal medyanın tüm bu aşamalarda kullanılabileceği vurgulanmaktadır.
Bu aşamalarda bilgi yayma, afet planlama ve eğitim, ortak problem çözme ve karar alma, bilgi
toplama fonksiyonları için kullanılabileceği belirtilmektedir.

Şekil: Kriz Yönetiminde Sosyal Medyanın Fonksiyonları
(Chan’dan aktaran: Oya Zincir ve Selim Yazıcı, 2013: 72).
Örgütlerin güvenilir bilgileri hızla almak ve ellerindeki bilgileri yaymak için sosyal medya
mecralarını kullanabilirler. Afet planı oluştururken ve eğitim konularında da sosyal medya
araçlarından yararlanabilirler. Özellikle son yıllarda hızla yaygınlaşan (oyun dışı
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uygulamalarda, oyun öğelerinin kullanılması olarak da bilinen) “oyunlaştırma” (Gamification),
afet veya kriz olasılıklarına karşı hazırlık yapmak amacıyla kullanılabilmektedir. Örgütlerin,
(kalabalığın gücü olarak da tanımlanan) “crowdsourcing” anlayışını kullanarak sosyal medya
aracılığıyla kullanıcılarla birlikte ortak problem çözebilirler ve karar alabilirler. Örgütler, kriz
durumlarında örgüt ile ilgili olabilecek haberlerin toplanması amacıyla sosyal medya araçlarını
izlemelidir. Sosyal medya izleme süreci, kriz yönetim sürecinde tüm aşamalarda büyük önem
taşımaktadır. Özellikle afetlerde sosyal coğrafi konum belirleme araçlarının etkin kullanımı
kayıp kişilerin yerlerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir. 260
Türkiye ve dünyadan sekiz işletmenin sosyal medya üzerinden yönettikleri kriz vakalarının
incelendiği bir araştırmada; işletmelerin sosyal medya üzerinden etkili kriz yönetmelerini
sağlayacak ortak faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Sosyal medyada etkili bir kriz yönetmek
için elde edilen bulgular ile oluşturulan model Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2’de etkili kriz yönetimi için 5 faktör belirlenmiş, bu faktörler arasındaki etkileşim olması
gerektiği vurgulanarak, ilişki okları çift yönlü olarak gösterilmiştir. Araştırmada firmalar için
etkin kriz yönetiminde en önemli unsurun hız olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tüm sosyal medya
araçlarının aynı anda ve etkinlikte kullanılması, sosyal medya alanında uzman kişilerle
çalışılmasının da önemi şekilde görülmektedir. 261

Şekil 2: Sosyal medyada etkin kriz yönetimini etkileyen faktörler 262
Araştırmada şekilde belirtilen beş faktör ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir; “Kriz anında
yeterince hızlı olmayı başarabilen işletmeler erken uyarı sistemlerinin de yardımıyla krizi daha
kısa sürede atlatabilir. Geri bildirim araçlarını kullanmakta başarılı olan işletmeler mevcut ve
olası krizlere daha hızlı tepkiler verebilir. Krizlere müdahale noktasında gerek kurum içi
gerekse kurum dışı iletişime önem veren işletmeler diğerlerine göre daha etkin bir kriz yönetimi
Oya Zincir ve Selim Yazıcı, “Kriz Yönetimi ve Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı”, ss:73-76.
Aslı Diyadin ve Tuncer Özdil, 2017, “Krizlerle Baş Etmede Sosyal Medyanın Yeri ve Önemi”, Ege Akademik
Bakış Dergisi, 17(3), 407-418, s.416.
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sergilemişlerdir. İşletmelerin sosyal medyayı kullanabilmelerine ilişkin becerileri, krizi başarılı
bir şekilde atlatabilmelerini sağlamıştır. Tüm bu faktörler noktasında başarılı olan işletmeler,
krize bağlı olarak kurumsal imajlarına gelebilecek zararı kısmen de olsa engellemiş olurlar.”263
“Kriz döneminde kontrolü neredeyse imkansızlaşan bilgi akışının yönetimi sosyal medya
sayesinde kolaylaşmaktadır çünkü verilen bilgiyi güncellemek ve sosyal medya ortamları
sayesinde aynı noktada toplamak mümkündür. Bilgi akışını bir noktaya toplamak sorular ve
zamanında cevap verememekten dolayı boşluklar oluşmasını engelleyecektir. Ancak kriz
iletişiminin stratejik iletişim sürecinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. İletişim sürecinde
sorun varsa kriz anında atılan samimi bir tweet işe yaramadığı gibi, sosyal paydaşların
tepkisinin daha da artmasına neden olabilir. Kriz iletişiminin kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası şeklinde uzun bir süreç olduğu bilince varılmalı; krizden yara almadan ve hatta
güçlenerek çıkmanın uzun soluklu bir çalışma sayesinde mümkün olabileceği göz ardı
edilmemelidir.” 264
Afet durumlarında sosyal medya, iletişimin sağlanmasında daha da önemli hale gelmektedir.
Türkiye’de “Sosyal medyanın bir depremde ilk kez kullanımı 2011 Van depremi ile olmuştur.
Yerel yönetimlerin Twitter hesaplarını aktif kullanmaları, ünlü kişilerin tweetleri, Van Vali
Yardımcısının bizzat bölgede dolaşarak elde ettiği verileri Twitter’da paylaşması, bu sayede
ihtiyaç analizinin kolay yapılması, duyurulması, depremzedelerle yardımseverlerin
buluşturulması milat olmuştur. Halk ilk defa depremde çektiği fotoğraf ve videoları ana akım
medyaya göndererek işbirliği yapmıştır. Bilgi akışının hızlı olması ve sürekli güncellenmesinin
getirdiği avantajla Twitter resmi otoriteler ile halk arasında bir köprü vazifesi görmüş ve
örgütlenme merkezi olmuştur.” 265
“TV programı sunucusu Okan Bayülgen, kendisine ulaşan acil durum bilgilerini aktarmak için
popüler mikro blog sitesi Twitter’ı kullanmıştır. Bayülgen’in Twitter hesabının takipçilerinden
biri, enkaz altında kalan insanların bulunduğu bir adres göndermiş, Bayülgen de bu mesajı
AKUT kurtarma görevlilerine iletmiştir. AKUT’un görevlendirdiği ekipler hemen adrese
yönlendirilmiş, iki saat sonra çökmüş bir yapının enkazı kazılarak söz konusu iki insanın hayatı
kurtarılmıştır.” 266
“2011 Van depreminde devlet, özel sektör, ana akım medya, sivil toplum kuruluşları ve halk
sosyal medya sayesinde eş zamanlı olarak iletişim kurabildiği için ihtiyaç analizi doğru
yapılmıştır. Bu sayede bağışlar toplanmış, enkazın altında kalanlar kurtarılmış, evsiz kalanlara
yardım edilmiştir. Sosyal medya her şey değildir fakat kriz durumunda çözümün önemli bir
enstrümanıdır. İyi yönlendirilirse diğer iletişim araçlarıyla birlikte sürece büyük katkı
sağlayacağı açıktır.” 267
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Uygulamalar;
Öğrencilerin çalıştıkları kurumda bir kriz yaşanması durumunda internet ve sosyal
medyayı kriz iletişiminde nasıl kullanabilecekleri üzerinde düşünmeleri faydalı olacaktır.
Ayrıca öğrencilere internet ve sosyal medyanın kriz yönetiminde hangi avantajları
sağlayabileceği üzerinde düşünmeleri önerilir.

216

Uygulama Soruları;
1. Olası bir krize hazır olmak için öncesinde hazırlık yapmanız istenseydi neler
yapardınız?
2. Sosyal medya yönetimi yaptığınız kurumda kriz çıksa, ilk olarak ne yapardınız?

217
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