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ÖNSÖZ 

Medya, genel olarak hedef kitleye iletilecek olan mesajların kodlanıp 

alıcıya ulaştırıldığı kanaldır. Buradaki kodlamadan kasıt ise medya 

organına göre iletinin biçime kavuşturulmasıdır. Medya yazılı 

olabileceği gibi görsel ve sesli de olabilmektedir. Bu ifadeden de 

anlaşılacağı üzere medya kavramı gazete, dergi, radyo televizyon gibi 

tüm araçları kapsamaktadır. 

2015 yılı itibariyle sosyal medya çok hızlı büyümüştür. Bu büyüme ile 

birlikte, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve satışının 

yapılabileceği yeni bir pazarlama kapısı açılmıştır. Sosyal medyayı 

işletmeler, markalar, yöneticiler, reklamcılar, blog yazarları, basın 

mensupları, siyasiler ve aklımıza gelen her kademeden insan aktif 

olarak kullanmaktadır. Tüketicisinin sosyal medyada var olduğunu 

gören marka ve işletmeler, ürün ve hizmetlerini, sosyal medya 

hesaplarını kullanarak tüketicisine ulaştırmaktadır. Bu şekilde 

biçimlenen sosyal medya, markaların iletişim aracı haline gelmiştir. 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlar, bireylerin tam 

olarak gündelik yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. 

Sosyal medya içeriğin kolay oluşturulması, oluşturulan içeriğin kolay 

paylaşılması, ilgi çekici ve hedef kitle üzerinde etki yaratan içerikleri 

aynı zamanda kullanıcıların da paylaşma imkânı olması ile pazarlama 

açısından bir velinimet olarak değerlendirilebilir. 
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Pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya kullanımı geleneksel kitle 

iletişim araçlarına oranla çok daha düşük maliyet oluşturmaktadır. Bu 

da pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçenin etkin kullanımı açısından 

oldukça önemlidir. Sosyal medya kullanımı ile pazarlama 

faaliyetlerinde düşük maliyet ile yüksek geri dönüş sağlanabilmektedir. 

Gerçekleştirilecek tüm pazarlama ve alt kolu olarak tutundurma 

faaliyetlerinin hedef kitleye sunulacağı bir platforma ihtiyaç vardır. 

Geleneksel olarak akla gelen gazete, dergi ve televizyon, yerini büyük 

oranda elektronik ortamlara bırakmaktadır. 

Teknoloji ile elektronik ortamların gelişimi ve buna paralel olarak 

gelişen ve artık elektronik ortam kullanıcıları ile birlikte sosyal medya 

tam anlamıyla pazarlama platformuna dönüşmüştür. Bu hem işletmeler 

açısından hem de kullanıcılar açısından karşılıklı memnuniyet getiren 

bir durumdur. 

Pazarlama faaliyetleri kullanılacak kitle iletişim araçlarına göre 

seçilmeli ve seçilen kitle iletişim aracı doğrultusunda uygun içerik 

oluşturulmalıdır. Sosyal medya pazarlama faaliyetleri de kitle iletişim 

araçlarında uygulanan pazarlama faaliyetleri gibi hedef kitle odaklı 

olmalıdır. 

Pazarlamacılar açısından değerlendirildiğinde, yeni nesil web 

uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim ile elde 

edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve kullanıcıların 

içerik üretebildikleri dijital ortam tutundurma faaliyetleri halen yeni 

olmakla birlikte çok hızlı gelişmekte olan bir mecradır. Facebook ve 
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Twitter gibi sosyal platformlar her geçen gün reklam bütçelerinden 

daha büyük pay alır duruma gelmiştir. 

Çalışmanın konusu, sosyal medyadaki pazarlama faaliyetlerinin 

tüketicilerin marka bilinirliliğine etkisidir. Çalışmanın amacı sosyal 

medya ve sosyal medya araçları ile gerçekleştirilen pazarlama 

faaliyetlerinin açıklanması ile sosyal medyadaki pazarlama 

faaliyetlerinin tüketicilerin marka bilinirliğine etkisinin ortaya 

konulmasıdır. 

Çalışma, literatür taramasının yanında üniversite öğrencileri üzerinde 

yapılan araştırma ile desteklenmiştir. Çalışmanın temel hedefi 

doğrultusunda tarama modeli tercih edilmiştir. Çalışmanın niceliksel 

araştırma metotlarından olan anket yöntemi uygulanmıştır. Çalışma, 

İstanbul’da eğitimini sürdüren üniversite öğrencileri ile 

sınırlandırılmıştır. 

Bu Çalışma Prof. Dr.Cemal Yükselen Danışmanlığında hazırlanan 

2015 tarihli ‘’Sosyal Medyada Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin 

Marka Bilinirliliğine Etkisi Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir 

Araştirma’’ isimli Tuncay Taşkın’ın tezinden üretilmiştir.”  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYA VE ORTAMLARI 

1.1. Medya Kavramı 

Medya genel olarak hedef kitleye iletilecek olan mesajların kodlanıp 

alıcıya ulaştırıldığı kanaldır. Buradaki kodlamadan kasıt ise medya 

organına göre iletinin biçime kavuşturulmasıdır. Medya yazılı 

olabileceği gibi görsel ve sesli de olabilmektedir. Bu ifadeden de 

anlaşılacağı üzere medya kavramı gazete, dergi, radyo televizyon gibi 

tüm araçları kapsamaktadır (Nalçaoğlu, 2010, 52). 

Medya, anlam bakımından tekil gibi görünse de kitle iletişim 

araçlarının hepsini kapsadığı için çoğul bir anlamı nitelendirmektedir. 

Medya farklı bir ifade ile kitle iletişim aracıdır. Bu çalışma içerisinde 

de medyanın Türkçeleştirilmiş ifadesi olan kitle iletişim araçları 

kavramı da sıklıkla kullanılacaktır (Aydeniz, 2012, 9). 

1.2. Sosyal Medya Kavramı 

Sosyal Medya son yıllarda isminden çokça söz ettiren iletişim 

kanalları arasında yer almaktadır. Sosyal medya internetin 

yaygınlaşması ile birlikte kullanıcı sayısının artması, bilgisayar, 

telefon, tablet vb. teknolojik aletlerinde yaygınlaşması ile çok popüler 

bir iletişim aracı haline geldi. 

Sosyal medya, yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı 

kolaylığı ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının 
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gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital 

ortamlardır (Kocadaş, 2005, 1). 

Web 2.0 ve Kullanıcı Üretimi İçerik (KÜİ) bundan 11 sene önce 

yazılım üreticilerinin ve son kullanıcıların World Wide Web’i kullanış 

şekillerine yeni yönelimlerini açıklamak için nitelendirilmiştir. Bu 

yönelim doğrultusunda World Wide Web, içerik ve modüllerin sadece 

belli kullanıcılarca oluşturulup paylaşılmasından ziyade bütün 

kullanıcıların aktif katılımcı olmalarıyla geliştirilen bir ortamdır. Web 

2.0, kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi 

aktarımının gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik üretebildikleri 

dijital ortamların gelişimine zemin hazırlayan ortam şeklinde 

nitelendirilebilir (Vural vd., 2010, 3349). 

Web 2.0, yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı 

ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının 

gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital 

ortamların varsayım ve sistemsel zeminini oluşturmaktadır. Kullanıcı 

Üretimi İçerik, Web 2.0 teknolojisinin öncesinde de var olmasına 

karşın teknoloji geliştiriciler (Kullanıcı Üretimi İçerik oluşturmakta 

kullanılan araçları geliştiren ve kapsamını arttıran) sayesinde 

Kullanıcı Üretimi İçerik ilk yıllara oranla oldukça farklı bir noktaya 

gelmiştir (Barutcu vd., 2013, 7). 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği 

ve kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamların sosyal yönü 
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tam olarak kendini temsil kavramını ifade etmektedir. 

Kendini temsil kavramı bir bakıma kurulan sosyal etkileşim sürecinde, 

bireylerin kendileri ile ilgili oluşturacakları kişi profilini denetleme 

arzusu ile yakın ilişkilidir. Yani birey kendini istediği gibi temsil 

ederek diğer bireyler üzerinde bir etki bırakma isteği duymaktadır. 

Şahsi bir metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi 

ileten ya da hizmet veren sayfa oluşturma arzusu, sanal ortamda 

şahsını temsil etme gereksinimine paralel olarak gelişmektedir. Sosyal 

ortamda metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi 

ileten kişi oluşturduğu imaj doğrultusunda karşı taraf üzerinde etki 

yaratmaya çalışmaktadır (Koçak, 2012, 34). 

Sosyal ortamda metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 

ziyaretçisine bilgi ileten kişi Web 2.0 öncesindeki salt okunur içeriği 

etkileşimli bir platforma dönüştürmüşlerdir. Sosyal ortamda içerik 

oluşturanlar, metin, imaj ve hareketli görüntü ile ziyaretçisine bilgi 

iletme hizmeti verenler, sosyal sayfalar ve sanal ortam aracılığı ile bir 

araya gelmektedirler (Tuncer, 2013, 9). 

Metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi ileten ya 

da hizmet veren sayfalarda kurulan etkileşimler, sosyal medyayı 

oluşturmaktadırlar. 

Sosyal ortamda metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine 

bilgi ileten kişiler demokratik bir platformda yer aldıklarını 

düşünmektedirler. Bunun sebebi ise sadece belirli kişilerin 

oluşturdukları içerikleri değil aynı zamanda kendi oluşturdukları 
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içerikleri de paylaşabilme özgürlüğüdür. 

Sosyal medya tek ve belirli bir medya değildir. Her kullanıcının kendi 

kişisel medyası, fikirlerini beyan edebildiği geniş bir platformdur. 

Geniş bir kitleye hitap eder. Şeffaftır, bilgi ve içeriğin kimler tarafından 

paylaşıldığı, yayınlandığı bellidir. Tartışmalara açıktır, farklı görüşleri 

ve düşüncelere ulaşma imkânı sağlar. Sosyal medya farklı bir dünyadır. 

Globalleşen dünyada, sınırların ortadan kalktığı, teknoloji sayesinde 

her şeye rahatça ulaşabildiğimiz, dünya düzenine ayak uyduran yeni 

medya anlayışının sosyalleşmiş halidir. 

Özetle, sosyal medya herkesin birbiriyle rahatça iletişim kurabildiği 

(şirketler, markalar, kişiler, kurumlar) ve sınırsızca bilgi, belge, resim 

paylaşılabildiği, ülkenin gündeminin belirlendiği, toplulukların bir anda 

örgütlenmesini sağlayan sosyal mecralardır. 

1.3. Sosyal Medyanın Önemi 

Günümüzde sosyal medya kullanıcılarının arasında kurum, kuruluş, 

işletme veya organizasyon yöneticileri, sahipleri, bürokratik yönetim 

kademesindeki liderler, politikacılar, öğrenciler, reklamcılar, blog 

yazarları, basın mensupları ve aklımıza gelen her kademeden insan aktif 

kullanıcı konumundadır. Buradan da anlaşılacağı üzere sosyal medya 

oldukça geniş kitlelerin bir araya geldiği ve etkileşimde bulunduğu bir 

platformdur (Özata, 2013, 30). 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 
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kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlar, bireylerin tam 

olarak gündelik yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. 

Aralık 2014 rakamlarına göre elektronik ortam kullanıcı sayısı 2 milyar 

950.000 kişi ve bununla birlikte internet penetrasyonu yüzde 40,4 

düzeyindedir. Farklı bir ifade ile her 5 bireyden 2’si interneti aktif 

olarak kullanmaktadır. Yeni 

nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim 

ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortam kullanıcıları internet 

kullanımına paralel olarak her geçen gün artış göstermektedir (Adecco, 

2014, 7). 

1.4. Sosyal Medya Ortamları 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlarda farklı amaçlar ve 

modüller üretilmektedir. (Akar,2013, 52). 
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Şekil 1.1. Sosyal Medya Ortamları 

 

Kaynak: (Adecco, 2014, 5). 
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1996-2006 yılları arasındaki sosyal medya ortamlarının yıllara göre 

değişimi Şekil 1.1’de görülmektedir. Yeni nesil web uygulamalarının 

sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı 

bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik 

üretebildikleri dijital ortamlardan bazıları dünya çapında kullanım 

bulmuşken, (Facebook, Youtube, Twitter, Flicker, Wikipedia vb.) 

bazıları mahalli düzeyde kalmışlardır. Mahalli ya da dünya çapında 

olmasının ayrımı yapılmaksızın metin, imaj ve hareketli görüntü 

biçiminde ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti de veren sosyal içerikler, 

sosyal medyanın gelişimini sürdürmesine destek olmaktadır (Öztürk, 

2013, 81). 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği, 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlar olarak nitelendirilen 

birçok ağın nitelikleri doğrultusunda kategorize edilmesinde farklı 

yaklaşımlar söz konusudur. Bütün sosyal medya platformlarını 

sınıflandıracak tek bir sistem oldukça zordur. Kendini yenilemesi ve her 

gün gelişmesi sebebi ile de bir kategorize edilmesi oldukça 

güçleşmektedir. Kullanıcı kolaylığı ve eş zamanlı bilgi aktarımının 

gerçekleştirildiği, kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlar, 

aralıksız gelişimini sürdürmektedir. (Ada vd.,2014, 317). 
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Tablo 1.1. Sosyal Olma ve Temsil Etme Durumuna Göre Sınıflandırılması 

 

 
Sosyal Olma Durumu 

Düşük Orta Yüksek 

Kendini 

Yüksek 

Temsil 

 

Twitter 

 

Facebook 

 

Second Life 

Kendini 

Düşük 

Temsil 

 

Wikipedia 

 

YouTube 

 

Warcraft 

 

Kaynak: (Adecco, 2014, 6). 

 

Tablo 1.1’de sosyal olma ve temsil etme durumuna göre sosyal medya 

ortamları sınıflandırılmıştır. Sosyal medya ortamlarının sınıflara 

ayrılarak değerlendirilmesi, konunun daha iyi anlaşılması açısından 

katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda sosyal medya ortamları aşağıda beş 

başlık altında ele alınarak açıklanmıştır. Bunlar (Ying, 2012, 14); 

 “Kullanıcı Üretimi içerik 

 Bloglar 

 Sosyal Oyunlar 

 İçerik toplulukları 

 Sosyal Ağ Siteleri” 
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1.4.1. Kullanıcı Üretimi İçerik 

“What I Know is” sözcüklerinin baş harfleri yani WIKI’ler, kullanıcının 

bilgi aktarıp, aktarılan bilgilere de ilaveler yapabildiği, metin, imaj ve 

hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi ileten ya da hizmet veren 

sayfalardır. İlk olarak “WikiWikiWeb” olarak oluşturulan site 1995 

senesinde şu anki halini almıştır. En yalın hali ile wiki, tüm bireylerin 

içerik ve ekleme yapabileceği internet sayfalarının bütünüdür. 

Oluşturulan wiki, kolay bir şekilde revize edilebilir ve aktif olarak 

erişime açılabilmektedir. Günümüzde ister bir araştırma yapılsın ister 

bir merak giderilmesi için arama yapılsın, wiki ilk çıkan sonuçlar 

arasındadır. Günümüzde wikipedia en sık başvurulan kaynaklarından 

bir tanesidir. 

Kullanıcı üretimi içeriğe sosyal oylama ve sosyal imleme platformları 

da dâhil edilmelidir. Kullanıcı üretimi içerikler içerisinden en sık 

kullanılan oylama platformu Digg ile kişilerin beğendikleri, giriş 

yaptıkları ve tekrar giriş yapmak istedikleri platformları sıralamayı 

sağlayan ITList en sık başvurulanlarıdır. Diğer yeni nesil web 

uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim ile elde 

edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve kullanıcıların 

içerik üretebildikleri dijital ortamların tersine oylama, imleme ve yorum 

platformlarında amaç, sosyal olmak değil bilgi aktarımı yapmaktır. 

Bireylerin ürün, hizmetler, firma ve kurumlar ile yaşadıkları 

deneyimlerini diğer bireylere aktardıkları Amazon.com örnek olarak 

verilebilir. 
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1.4.2. Bloglar 

Bloglar konu, durum, kişi, marka veya herhangi bir şey hakkında 

bireysel düşüncelerin paylaşıldığı elektronik günlük platformlarıdır. 

Blogların temel işlevi, kişilerin konu, durum, kişi, marka veya herhangi 

bir şey hakkında istedikleri paylaşımı özgürce yapabildikleri ortamlar 

sunmalarıdır. 

Elektronik günlük platformları sayesinde blog yazarlarının paylaştıkları 

konu, durum, kişi, marka veya herhangi bir şey hakkında görüş, resim 

ya da videolar ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmekte ve yorum 

yazarak platformu interaktif hale getirebilmektedirler. Bloglarda 

paylaşılan konu, durum, kişi, marka veya herhangi bir şey hakkında 

görüş, resim ya da videolar son yayınlanan en başta çıkacak şekilde yer 

almaktadır. Yani en güncel olan konu, durum, kişi, marka veya 

herhangi bir şey hakkında görüş, resim ya da videolar en üstte yer 

almaktadır. 

Bloglarda paylaşılan konu, durum, kişi, marka veya herhangi bir şey 

hakkında görüş, resim ya da videolar sadece bireysel olarak 

gerçekleştirilmemektedir. Günümüzde kurum, kuruluş, işletme veya 

organizasyonlar da kendilerine blog oluşturarak hedef kitlesine bilgi 

aktarabilmekte ve yeni ürün ve bilgilerden haberdar edebilmektedirler. 

Kurum, kuruluş, işletme veya organizasyonlar blog oluşturarak hedef 

kitlesinden geri dönüş de alabilmektedirler. Ayrıca bloglar kurum, 

kuruluş, işletme veya organizasyonlara kendilerine savunma hakkı da 

tanımaktadır (Ying, 2012, 22). 
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Blogları mikro bloglar takip etmektedir. Mikro bloglarda iletilerin 

paylaşılması mobil SMS mantığı ile benzerlik göstermektedir. Yani cep 

telefonlarında oluşturulan bir mesaj gibi kime veya kimlere ulaştıracağı 

seçilerek iletilmektedir. Aynı mantık ile mikro bloglar da oluşturulan 

mesajı o mikro bloğa üye olan veya sadece arkadaş listesi ile 

sınırlandırılmış kişilerle paylaşmaktadır. Tweet olarak nitelendirilen 

maksimum 140 karakterlik iletiler oluşturma olanağı veren Twitter 

mikro bloglar içerisinde en çok kullanıcısı olan platformdur. Bütün 

üyeler Twitter'ın metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 

ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti veren sayfaları sayesinde atılan 

tweetleri gönderebilir ve tekrar paylaşabilmektedirler (Ada vd., 2014, 

317). 

1.4.3. Sosyal Oyunlar 

Sosyal oyunlar, sosyal medyanın önemli bir parçasıdır. Bunun sebebi 

kullanıcı oyun oynarken yaratılan kişi ve karakterlerin yerine geçmekte 

ve kendilerini onların dünyasında temsil etmektedirler. Kullanıcı oyunu 

oynarken istediği yönlendirmeyi yapabilmekte ve bir bakıma o dünyaya 

dâhil olmaktadır. Sosyal medya oyunlarının sosyal ağdaki pek çok kişi 

ile iletişim içinde olması ve bu kişilerle sanal ortamda oyun 

oynayabilmeyi sağlaması çok sayıda kişiyi bilgisayar ekranına 

bağlamaktadır. Sosyal medya oyunları kullanıcıların tüketim 

alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Kullanıcılar gerçek hayatta 

ulaşamayacakları pek çok hayale sosyal oyunlar vasıtasıyla 

ulaşabilmektedir. Kullanıcılar sosyal oyunlar vasıtasıyla iletişimi, 

sosyal aktivitelerini, tüketim alışkanlıklarını ve daha birçok şeyi sosyal 
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oyunlar aracılığıyla karşılamaktadırlar (Sucu 2012,56). 

Facebook ve benzeri yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı 

kolaylığı ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının 

gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital 

ortamlarda oyun oynananlar, tarayıcı ile bu dünyaya dahil olmaktadır. 

Facebook oyunları sosyal oyunlara verilebilecek en güzel örnektir. 

1.4.4. İçerik toplulukları 

İçerik toplulukları, ziyaretçilerin, kişisel gelişimleri ya da izlemekten 

keyif aldıkları içerikleri yükleme ve bu içerikleri diğer kişilerin 

beğenisine sunma imkânı sağlayan metin, imaj ve hareketli görüntü 

biçiminde ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti veren sosyal sayfalardır. 

Günümüzde en sık ziyaret edilen içerik topluluklarının başında 

Youtube gelmektedir. İçerik paylaşım toplulukları, video alanında 

Youtube, fotoğraf alanında Flickr, instagram gibi farklı medya 

çeşitlerinden oluşmaktadır. Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu 

kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi 

aktarımının gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik üretebildikleri 

dijital ortam kullanıcıları bu platformlarda aktif zaman 

geçirmektedirler. 

1.4.5. Sosyal Ağ Siteleri 

Metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi iletme 

hizmeti veren sosyal ağ siteleri, gün geçtikçe kullanıcı sayılarını 

arttırmaktadır. Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı 
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kolaylığı ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının 

gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlar 

farklı biçimlerde olmakla birlikte, paydaş birtakım nitelikleri 

bulunmaktadır. Metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 

ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti veren sosyal sayfaların genel 

özellikleri aşağıdaki gibidir (Barutcu vd., 2013, 8); 

Social Network Site şeklinde ifade edilen metin, imaj ve hareketli 

görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti de veren bu sosyal 

platformlar Türkçede “sosyal paylaşım sitesi” şeklinde 

nitelendirilmektedir. Sosyal platformdaki kullanıcı hesaplarının kişisel 

bazlı kullanım durumları aşağıda gösterilmiştir; 

 Kullanıcılar tam erişimli ya da bir kısmı erişime açık profiller 

oluşturmaktadırlar, 

 Kendileri gibi diğer bireylerin oluşturdukları tam erişimli ya da 

bir kısmı erişime açık profilleri görüntüleyebilmektedirler, 

 Listelerine ekli olan kişiler hakkında profil bilgileri ve bu 

profillerin paylaştıkları içerikleri görüntüleye bilmektedirler. 

Metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi iletme 

hizmeti veren sosyal sayfaları ilgi çekici hale getiren temel prensip, 

üyelerin tanımadıkları, bir miktar tanıdıkları veya yakın anlamda 

tanıdıkları kişileri takip edebilmeleri ve bu sayede bir bağ 

oluşturmalarıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYADAKİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ 

2.1. Pazarlama Açısın Sosyal Medya Kullanımı 

Sosyal medya içeriğin kolay oluşturulması, oluşturulan içeriğin kolay 

paylaşılması, ilgi çekici ve hedef kitle üzerinde etki yaratan içerikleri 

aynı zamanda kullanıcıların da paylaşma imkânı olması ile pazarlama 

açısından bir velinimet olarak değerlendirile bilinir (Albayrak, vd., 

2011, 45). 

Pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya kullanımı geleneksel kitle 

iletişim araçlarına oranla çok daha düşük maliyet oluşturmaktadır. Bu 

da pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçenin etkin kullanımı açısından 

oldukça önemlidir. Sosyal medya kullanımı ile pazarlama 

faaliyetlerinde düşük maliyet ile yüksek geri dönüş 

sağlanabilmektedir. 

2.2. Pazarlama Platformu Olarak Sosyal Medya Kullanımı 

Gerçekleştirilecek tüm pazarlama ve alt kolu olarak tutundurma 

faaliyetlerinin hedef kitleye sunulacağı bir platforma ihtiyaç vardır. 

Geleneksel olarak akla gelen gazete, dergi ve televizyon, yerini büyük 

oranda elektronik ortamlara bırakmaktadır. Teknoloji ile elektronik 

ortamların gelişimi ve buna paralel olarak gelişen ve artık elektronik 

ortam kullanıcıları ile birlikte sosyal medya tam anlamıyla pazarlama 

platformuna dönüşmüştür. Bu hem işletmeler açısından hem de 
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kullanıcılar açısından karşılıklı memnuniyet getiren bir durumdur. 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlar birçok alternatif 

teknik nitelik sağlıyor olsa dahi, en asli nitelikleri tüm kullanıcılarca 

erişime açık olan arkadaş listesinden meydana gelen kullanıcı 

hesaplarıdır. Kullanıcı hesapları bireylerin varlıklarını tescil ettiği 

elektronik ortamlardır. Kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra önceden 

oluşturulan hazırlanmış birtakım sorular kullanıcıya iletilerek yaş, 

cinsiyet, yaşanılan şehir, eğilimler ve benzeri bilgileri gösterecek 

biçimde kullanıcı profili oluşturulmaktadır (Öztürk, 2013, 82). 

Metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi iletme 

hizmeti de veren sosyal sayfaların büyük bölümü fotoğraf eklemeyi 

teşvik etmektedir. Bazı metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 

ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti de veren sosyal sayfalar da içerik 

bilgileri ekleyerek kullanıcı hesabını özelleştirmeyi teşvik etmektedir. 

Facebook ve benzeri metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 

ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti de veren sosyal sayfalar da bireylerin 

hesaplarını özelleştirmelerini sağlayabilecekleri modüller 

geliştirmektedirler (Akar,2013, 52). 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlardaki bazı reklam 

türleri, doğrudan metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 
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ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti veren sosyal sayfa sahiplerine gelir 

getirirken, diğer reklamlar ise sosyal medyayla paylaşılan ve herhangi 

bir ücret verilmeyen paylaşımlardır. 

Paylaşımların halka açık olması yeni nesil web uygulamalarının 

sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı 

bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik 

üretebildikleri dijital ortamların en temel niteliğidir. Arkadaş 

listelerinde her bir arkadaşın kullanıcı hesabına erişim mevcuttur. 

İstisnalar haricinde çoğu metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 

ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti de veren sosyal sayfalarda arkadaş 

listesi, o kullanıcı hesabı takip etmeye izni olan tüm kullanıcılarca 

görülebilmektedir (Özata, 2013, 30). 

Sosyal medyanın günden güne gelişmesi ve kullanıcı sayısının artması, 

şirketlerin de pazarlama, reklam, tanıtım faaliyetlerini 

gerçekleştirmelerine zemin hazırlamıştır. Sosyal medya pazarlama 

faaliyetlerinin tüketicilere rahatça ulaşabilecek, tüketiciye 

dokunabilecek, tüketiciyle konuşabilecek sıcak ortamlar yaratıyor 

olması, sosyal medya ile pazarlama kavramını birlikte kullanmaya 

itmiştir. Çok hızlı gelişen sosyal medya pazarlaması şirketler için yeni 

bir pazarlama bölümü, yeni sosyal medya ajansları açılmasıyla, yeni 

bir iş kolunu da ortaya çıkarmıştır. ’’Sosyal Medya Uzmanı’’ iş ilanları 

ile birlikte bu alanda nitelikli işgücüne sahip kişiler istihdam edilmekle 

birlikte, şirketlerde yetiştirilmek üzere eleman alımları da 

gerçekleştirilmektedir. Çok sayıda eğitim kurumu sosyal medya 

eğitimleri vermekte, sosyal medya ile pazarlama eğitimleri ile birlikte 
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nitelikli personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İnternet çağını 

yaşadığımız dünyada, internette pazarlama, e- ticaret, dijital pazarlama, 

sosyal medya pazarlaması kavramlarıyla pazarlamaya yeni kavramlar 

eklenmiş oldu. 

 

Sosyal medya, şirketler için bulunmaz bir nimet konumundadır; bunun 

farkında olan şirketler bu alana yatırım yaparak pazarlama 

departmanlarını çeşitlendirmektedirler. Kampanyalarını, ürünlerini 

sosyal medya aracılığıyla tüketicilerine duyurmaktadırlar. 

Şekil 2.1. Sosyal Medyada Geçirilen Zaman 
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We Are Social - Kaynaklar: GlobeWebinder 4.çeyrek 2014,16-64 yaş 

grubu internet kullanıcıları arasında yapılan ankete dayanır. 

Ortalamalar sadece sosyal medya kullanıcılarını içerir. 

Ocak 2015’te We Are Social’in yaptığı araştırma verilerine göre, Şekil 

2.1’de sosyal medyada geçirilen zaman sıralamasında Türkiye 30 ülke 

arasında 2,9 saat ile 11. Sırada yer almaktadır. 4.3 saat ile Arjantin ve 

Filipinler birinciliği paylaşmakla birlikte Japonya 0,7 saat ile son sırada 

görülmektedir. Sosyal medya da geçirilen zaman verilerine 

bakıldığında Türkiye de sosyal medya kullanımı oldukça yüksek 

düzeydedir. Sosyal medyanın her geçen gün kendini yenilediğini 

varsayarak, kullanıcı sayısında da artış meydana gelmektedir. 

Şekil 2.2. En Fazla Tercih Edilen Sosyal Platformlar 
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We Are Social - Kaynaklar: Globe Webinder 4.çeyrek 2014,16-64 yaş 

grubu internet kullanıcıları arasında yapılan ankete dayanır. 

Ortalamalar sadece sosyal medya kullanıcılarını içerir. 

Ocak 2015’te We Are Social’in yaptığı araştırma verilerine göre, Şekil 

2.2’de Türkiye’de en fazla tercih edilen sosyal platformlar arasında 

Facebook, WhatsApp ve Twitter bulunmaktadır. Sosyal medyada 

geçirilen süreye bakıldığında ise Türkiye günlük ortalama 2,9 saatle, 

Facebook %26, WhatsApp %23 ve Twitter %17 oranlarında Türkiye de 

en çok tercih edilen sosyal medya hesapları arasında olduğu 

görülmektedir. 

Şekil 2.3. Türkiye’de Dijital Göstergeler 
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We Are Social - Kaynaklar: Wikipedia; Internetlivestats, facebook 

Tencent, Vkontakte, Liveinternet, GSMAIntelligence 

Ocak 2015’te We Are Social’in yaptığı araştırma verilerine göre Şekil 

2.3’de dijital göstergelerin durumu; toplam nüfus, aktif internet 

kullanıcı sayısı, aktif sosyal medya hesabı, mobil erişim sayısı, aktif 

sosyal medya hesap sayısı verileri milyon bazında görülmektedir. 76.7 

milyon nüfusunun belirtildiği ülkemizin, 37,7 milyonunu aktif internet 

kullanıcısı oluşturmaktadır. Ülkemizde 40 milyon sosyal medya 

hesabının bulunduğu ve 32 milyon aktif mobil sosyal medya hesabının 

olduğu belirtilmektedir. Mobilden sosyal medya erişimi yapan 

kullanıcıların oranı ise 69,6 milyon kişi olduğu belirtilmiştir. 

Şekil 2.4. Türkiye’de İnternet Kullanımı 
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We Are Social - Kaynaklar: Internetlivestats 1. Çeyrek 2015, Internet 

World Stats 1.çeyrek 2015;GlobalWebinder, 4.çeyrek 2014( 

anket);Wikipedia: nüfus bilgisi 

Ocak 2015’te We Are Social’in yaptığı araştırma verilerine göre Şekil 

2.4’de Türkiye’de 76.7 milyon nüfusun %49’unun aktif internet 

kullanıcısı olduğunu gösterilmektedir. Aktif mobil internet kullanıcı 

sayısı 31,7 milyon olmakla birlikte, mobil internet kullanıcılarının 

toplam nüfusa oranı % 41 olarak belirtilmektedir. 

2.3. Sosyal Medyada Pazarlama Faaliyetleri 

Pazarlama faaliyetleri kullanılacak kitle iletişim araçlarına göre 

seçilmeli ve seçilen kitle iletişim aracı doğrultusunda uygun içerik 

oluşturulmalıdır. Sosyal medya pazarlama faaliyetleri de kitle iletişim 

araçlarında uygulanan pazarlama faaliyetleri gibi hedef kitle odaklı 

olmalıdır. 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortam pazarlama 

olanaklarının genişliği pazarlamacılar tarafından gün geçtikçe 

tutundurma karmasının bir parçası olarak kabul etmelerini 

sağlamaktadır. Bilhassa klasik kitle iletişim araçları ile ulaşmanın 

oldukça güç olduğu 18 ile 34 yaş arası bireylerin yakalanabilmesi adına 

sosyal medya oldukça önemli bir açığı kapatmaktadır (Ada vd., 2014, 

319). 
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Pazarlamacılar açısından değerlendirildiğinde, yeni nesil web 

uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim ile elde 

edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve kullanıcıların 

içerik üretebildikleri dijital ortam tutundurma faaliyetleri halen yeni 

olmakla birlikte çok hızlı gelişmekte olan bir mecradır. Facebook ve 

Twitter gibi sosyal platformlar, her geçen gün reklam bütçelerinden 

daha büyük pay alır duruma gelmiştir. 

Kullanıcılar yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı 

kolaylığı ve anlık iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının 

gerçekleştirildiği ve kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital 

ortamların sağladığı sosyalleşme ile aktif/ulaşılabilir ve aktif olmayan 

iletişim politikalarını birleştirme imkânı sağlamaktadır (Tuncer, 2013, 

9). 

Yoğun internet kullanıcıları, özellikle de yeni nesil web 

uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık iletişim ile elde 

edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve kullanıcıların 

içerik üretebildikleri dijital ortamlarda çok zaman geçiren bireyler, aktif 

ve ulaşılabilir tutundurma faaliyetlerine daha fazla maruz kalsa da 

pazarlama açısından sosyal medya imkân ve erişilebilirlik anlamında 

oldukça önemli bir yere sahiptir (Vural vd., 2010, 3350). 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamların pazarlama ve 

bütünleşik pazarlama iletişimi açısından öneminin anlaşılması ile 
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birlikte, Facebook, Twitter, Linkedin ve benzeri metin, imaj ve 

hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti de veren 

sosyal sayfalar, işletmeler için vazgeçilmez duruma gelmişlerdir 

(Koçak, 2012, 35). 

Tablo 1.2. Sosyal Medya Platformlarının Milyon Dolar Bazında Reklam Gelirleri 

 2012 2013 2014 

Facebook 2.182,30 3.168,70 3.947,00 

Twitter 219 421,3 790,5 

Linkedin 164 233 327 

Sosyal Oyunlar 189,2 222,9 273,9 

Diğer 349,5 390,4 479,3 

Toplam 3.103,90 4.436,30 5.817,60 

Önceki Yıla 

Göre Değişim 

Yüzde 30,1 Yüzde 42,9 Yüzde 31,1 

Kaynak: (Adecco, 2014, 8). 

Tablo 1.2’de sosyal medya üzerinde başta Facebook olmak üzere son 3 

yıl içerisinde her yıl ortalama %35 oranında artış görülmüş ve milyon 

dolar bazında reklam geliri elde edilmiştir. Son 3 yıl sosyal medya 

hesaplarının reklam gelirlerinin artış göstermesi, kullanıcı sayısının 

artması ile birlikte markaların da sosyal medya hesaplarını aktif 

kullanıldığı sonucunu doğurmaktadır. 

Sosyal medya faaliyetlerinde birinci adım bir sayfa oluşturulmasıdır. 

Tüm pazarlama ve pazarlama iletişim faaliyetleri, oluşturulan bu sayfa 

üzerinden yürütülmektedir. Oluşturulan bu sayfa ve sayfanın içerisinde 

konumlandırılan bilgiler ile kullanıcıların dikkatin çekilmeye 

çalışılmaktadır. 
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Pazarlama ve pazarlama iletişim faaliyetleri açısından temel prensip, 

etkileşim sürecini başlatmaktır. Oluşturulan içeriklerin kalitesi, hedef 

kitleye uygunluğu ve dikkat çekmesi, pazarlama ve pazarlama iletişim 

faaliyetleri açısından hayati öneme sahiptir. 

Pazarlama ve pazarlama iletişim faaliyetleri yürütülmesi adına 

oluşturulan bu sayfalar verilecek belirli bir ücret karşılığında ön plana 

çıkarılmaktadır. Bu çerçevede diğer mecralar ile benzer yönü bir yer 

karşılığında belirli bir ücret ödenmesi, ayrılan yönü ise ilgi çekici 

içerikler ile kullanıcıların paylaşımının sağlanarak çok daha fazla kişiye 

ulaşılabilme imkânıdır. 

Kısaca özetleyecek olursak, sosyal medya hesaplarında pazarlama 

faaliyetlerinde bulunurken, sosyal medya hesaplarının etkin ve verimli 

kullanılması gerekmektedir. Sosyal medya kanalları olarak Facebook, 

Twitter, Linkedin, Youtube ve buna paralel Vimeo, instagram, 

Pinterest, SlideShare ve Google+ kanalları açılması gereklidir. 

Kullanılmasa da diğer tüm sosyal medya kanallarında hesap açılmalıdır. 

Bu kanallarda izin verenlerin hepsinde URL özelleştirilmelidir. Bu 

URL markanın adını taşımalıdır. İlgili web sayfasına entegre blog 

altyapısı oluşturulmalıdır. Bu sistemle yönetilen sosyal medya 

hesaplarında, ürün veya markanın tanıtımı ve satışı için uygun altyapı 

hazırlanmış olacaktır. 

Bu doğrultuda sosyal medya pazarlama faaliyetleri üç gruba ayrılarak 

ele alınmasında fayda olacaktır. Bu gruplar aşağıda başlıklar halinde ele 

alınarak açıklanmıştır: 
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 Ekran Çeşidi Doğrultusunda Pazarlama Faaliyetleri 

 Ekran Konumu Doğrultusunda Pazarlama Faaliyetleri 

 Amaç Doğrultusunda Pazarlama Faaliyetleri 

2.3.1. Ekran Çeşidi Doğrultusunda Pazarlama Faaliyetleri 

 

Sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetleri ile hedef 

kitlenin oluşturulan içeriği hangi ekranlarda açabileceğini seçebilme 

imkânı tanımaktadır. Sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama 

faaliyetlerinin ekran seçimine olanak tanıması, içeriğin en uygun 

şekilde ve konumda ulaştırılabilmesi açısından oldukça önem arz 

etmektedir. 

Şekil 2.5. Ekran Çeşidi Doğrultusunda Pazarlama Faaliyetleri 

 

Şekil 2.5’de görüldüğü üzere ekran çeşidi doğrultusunda pazarlama 
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faaliyetleri mobil cihazlarda, bilgisayar ve tabletlerde haber kaynağının 

altında veya ekranın sağında gösterilen reklamları içermektedir. 

2.3.2. Ekran Konumu Doğrultusunda Pazarlama Faaliyetleri 

Sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetleri, ekran 

üzerinde temelde iki farklı alan üzerinden reklam olanağı sağlar. Daha 

çok bilinen ve reklam olduğu kolayca ayrıştırılabilen “Sağ Sütun 

Reklam” alanı ve “Haber Kaynağı” alanında reklam vermek 

mümkündür. 

2.3.3. Amaç Doğrultusunda Pazarlama Faaliyetleri 

İşletme, kurum, kuruluş veya organizasyonun metin, imaj ve hareketli 

görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti veren sayfasına 

veya kampanya tanıtımının gerçekleştirildiği belli bir sayfaya aktif 

katılım sağlamak adına veya doğrudan ürün ya da hizmet satışı 

gerçekleştirmeyi amaçlayarak pazarlama faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir. Amaç doğrultusunda sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek adına 

oluşturulmaktadır. (Facebook 2015) https://www.facebook.com/ 

advertising/success-stories/state-bicycle’ den alınmıştır. 

 Trafik Yaratma  

 Etkileşim Kurma  

 Beğeni Almak 

 Mobil Reklam Modülleri 

 Masaüstü Reklam Modülleri 

 Mağazaya Davet Etme 

http://www.facebook.com/advertising/success-stories/state-bicycle
http://www.facebook.com/advertising/success-stories/state-bicycle
http://www.facebook.com/advertising/success-stories/state-bicycle
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYADAKİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN 

TÜKETİCİLERİN MARKA BİLİNİRLİLİĞİNE ETKİSİ 

3.1. Markanın Tanımı ve Marka Bilinirliği 

Çağımızda bilişim sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte, iletişim ve 

ulaşım olanakları, piyasada benzer ürünlerin birden fazla emsalinin 

olması, self servis satış ortamlarının yaygınlaşmasına sebep olmuştur. 

Bununla birlikte, birçok ürünün ambalajlı olarak pazara sürülmesi 

sebebi ile müşterinin dokunma, tatma ve tecrübe etme şansı ortadan 

kalkmıştır. 

Marka ismi ve markalamayı gündeme getiren gelişmelerden diğeri ise, 

üreticilerin rekabet koşullarında ticaret ve müşteriler üzerinde belli bir 

kontrol ve etkinlik sağlama ihtiyacıdır. Bu sebeple, artık ürünlerin ayırt 

edici işlevi markadır (Marangoz, 2006, 109). 

Marka, bir kurum, kuruluş veya işletmenin ürün ya da hizmetlerini bir 

başka kurum, kuruluş veya işletmenin ürün ya da hizmetlerinden ayırt 

etmeyi sağlaması koşulu ile şahıs isimleri dâhil, bilhassa sözcükler, 

biçimler, harfler, sayılar, ürünlerin şekli ya da ambalajlar gibi çizim ile 

görüntülenebilen ya da benzer şekilde ifade edilebilen, baskı ile 

yayımlanabilen ve sayısı arttırılabilen her bütün işaretler şeklinde 

nitelendirilmektedir. 
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3.2. Marka Bilinirliğinin Önemi 

Marka ile ilgili tanımlar içerisinde ayırt edici nitelik, en önemli 

kavramdır. Bu doğrultuda marka konumlandırma faaliyetleri devreye 

girmektedir. Marka konumlandırma stratejileri doğru uygulanır ise 

ancak marka bilinirliği doğru şekilde arttırılabilir (Gemici vd., 2009, 

107). 

Pazarlama faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan marka 

konumlandırma, öncelikle markaya ve hedef kitleye doğru konumun 

ne olduğunun belirlenmesi ile başlamaktadır. Uygun marka 

konumunun belirlenmesinden sonra hedef kitlenin marka hakkında 

önceden belirlenen amaçlar ve planlanan doğrultuda bir algı yaratılması 

sağlanmaktadır. Başarılı bir marka konumlandırma sonucunda, ürünün 

veya hizmetin hangi nitelikleri ile rakiplerinden farklı olduğu ve hedef 

kitleye neden bu markayı satın alması gerektiğinin mesajını net bir 

şekilde iletmesi gerekmektedir. 

Marka konumlandırmayı tek bir cümlede ifade etmek gerekir ise; 

markanın hedef kitlenin zihninde rakiplerinden farklılaştırılmasıdır. 

Marka konumlandırma bir bakıma ürünü satın alacak potansiyel 

tüketiciye bir vaat vermektedir. Verilen vaadin potansiyel tüketicilerin 

zihninde pozitif yönlü bir fark yaratması ve yaratılan bu farkın hedef 

kitle tarafından algılanması gerekmektedir (Çiftçi vd., 2007, 70). 

Marka konumlandırması yapılırken öncelikle ihtiyaç, gelir, yaş, 

cinsiyet, coğrafi konum ve davranış biçimleri ve benzeri kriterler 

doğrultusunda pazar bölümlendirmesi yapılır. Marka konumlandırma-
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nın temasının belirlenmesi adına pazarın eğilimlerinin iyi tespit 

edilmesi gerekmektedir. 

3.3. Marka Bilinirliğinin Stratejik İşlevleri 

Marka bilinirliğinin stratejik işlevleri aşağıda maddeler halinde ele 

alınmış ve açıklanmıştır (Can, 2007, 227). 

a) Sahiplik Belirteci 

Marka adına gerçekleştirilen pazarlama çabalarının kim tarafından 

gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Entelektüel sermayenin güvence 

altına alınamadığı durumlarda ürün içeriğinin güvence altına 

alınmasına ve tüketicilerin, üretici firmanın mı yoksa perakendeci 

firmanın mı markasını satın aldığını belirlemeye destek olmaktadır. 

b) Rakiplerin Arasından Sıyrılma 

Rakiplerin arasından sıyrılma, ancak güçlü bir marka ile mümkündür. 

Bunun için de sadece güçlü bir marka ismi yeterli olmamaktadır. 

Ürünün kendisi de farklılaştırmayı bir şekilde sağlamalıdır. Marka imajı 

ile farklılık müşteri ve kullanıcılara aktarılmalıdır. 

c) Sembolik Anlam 

Sembolik anlam, markaların sembolik değerlerini yansıtmaktadır. 

Müşterilerin marka hakkında duygu ve düşüncelerini yansıtır. Eğer 

müşteri, markanın gücüne inanır ise, bu imajı taşıyan markayı satın 

almak adına zaman ve para harcamaya gönüllü olacaktır. 
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d) Risk Alma Düzeyini Düşürme 

Öncelikle her satışı yapılan ürün belirli bir düzeyde risk taşımaktadır. 

Ürün beklendiği şekilde işlev görmeyebilir ve işlev görmediği durumda 

düzeltmeyi gerçekleştirmeye satıcı kuruluş hazır olamayabilir. Güçlü 

bir markayı satın almak, tüketiciye hem ürün hem de üretici hakkında 

güvence verildiği anlamına gelebilir. 

e) Yasal Araç 

Güçlü markalama firmaların entelektüel sermayesini korumaya destek 

olmaktadır. Markayı meydana getiren varlıklar tespit edilip koordine 

edilebilir. Bu sayede, marka temsil ettiği katma değeri oluşturmaktadır. 

3.4. Sosyal Medyada Marka Bilinirliği Sağlama 

Sosyal medyada marka bilinirliği sağlama konusunu bir facebook 

örneği üzerinden açıklamakta fayda vardır: 

1.Öncelikle kimlik belirtilen bir Sayfası oluşturulmaktadır. Tüm 

işlemler bu oluşturulan sayfa üzerinden yapılmaktadır. Özgün bir 

kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı logoyu içerecek şekilde 

seçilmelidir. 

2. Sayfa üzerinden reklamlar yayınlayarak kullanıcılar ile bağlantı 

kurulması gerekmektedir. Kullanıcıları sayfaya ulaştıklarında 

bilgi alabilecekleri içerikler oluşturulmalıdır. 

3. Sayfa üzerinden ilgi çekici içerikler yayınlayarak kullanıcılar ile 

etkileşime geçilmelidir. 



SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ MARKA BİLİNİRLİLİĞİNE ETKİSİ ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | 39 

 

 

3.5. Sosyal Medyada Marka Bilinirlik Yaratma Faaliyetleri 

Sosyal medyada marka bilinirlik yaratma faaliyetleri trafik yaratma, 

etkileşim kurma, beğeni almak, mobil reklam uygulamaları, masaüstü 

reklam uygulamaları ve mağazaya davet etme gibi uygulamalar ile 

yapılabilmektedir. 

Sosyal medya pazarlama faaliyetleri Facebook üzerinden örneklenerek 

açıklanmıştır. Facebook sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin tercih 

edilmesinin sebebi hem Facebook’un pazar lideri olması hem diğer 

sosyal ağlara öncü olmasıdır. 

Bununla birlikte Facebook’un sosyal medya pazarlama faaliyetleri 

diğer sosyal ağlar tarafından da benzer şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca 

diğer sosyal ağlarda uygulanan pazarlama faaliyetleri de Facebook’a 

uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu sebepler sonucunda 

Facebook üzerinden örneklendirilmesi yerinde olacaktır. Aşağıda 

sosyal medyada marka bilinirlik yaratma faaliyetleri başlıklar halinde 

ele alınarak örneklendirilmiştir. 

3.5.1. Trafik Yaratma 

Sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama ve tutundurma 

faaliyetleri içerisinde trafik yaratma en popüler faaliyetlerden bir 

tanesidir. Trafik yaratma; web sayfalarına kullanıcı çekme olarak 

nitelendirilmektedir. Şirket veya markaların web sayfalarının trafiğini 

arttırmak için, Facebook sayfalarında reklam vererek, kullanıcıları 

kendi web sayfalarına yönlendirmeye çalışma çabalarıdır. Şekil 3.1 
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trafik yaratma çabalarına bir örnektir. 

Şekil 3.1. Trafik Yaratma 

 

3.5.2. Etkileşim Kurma 

Facebook üzerinde etkileşim kurma çabaları içerisinde sosyal medya 

kullanıcılarını sayfada aktif kullanıcı olmalarını sağlamaktır. İyi bir 

etkileşim almak için kaliteli içerik paylaşmak, ölçümleme yapmak, 

zamanlamayı iyi ayarlamak gerekmektedir. Şekil 3.2, sosyal medyada 

marka bilinirliliği yaratma faaliyetleri içerisinde etkileşim kurma 

çabalarına bir örnektir. 
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Şekil 3.2. Etkileşim Kurma 
 

 

3.5.3. Beğeni Almak 

Sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetleri içerisinde 

beğeni alma ya da sayfa beğeni sayısını arttırmak üzere uygulanan 

marka bilinirlik yaratma faaliyetleridir. Beğeni alma çabaları içerisinde 

hedefleme en önemli etkenlerden biridir. Doğru hedefleme yapmak 

markalar için en önemli ayrıntılar arasında yer almaktadır. Şekil 3.3’de 

beğeni sayısını arttırma, sosyal medyada marka bilinirliliği yaratma 

faaliyetlerine bir örnektir. 
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Şekil 3.3. Beğeni Sayısını Arttırma 
 

 

3.5.4. Mobil Reklam Uygulamaları 

Sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetleri içerisinde 

mobil uygulama daha çok indirilmesini sağlayan bir marka bilinirlik 

yaratma faaliyetleridir. Şekil 3.4’te marka bilinirliliği yaratma 

faaliyetlerine mobil reklam uygulamaları bir örnektir. 
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Şekil 3.4. Mobil Reklam 
 

 

3.5.5. Masaüstü Reklam Uygulamaları 

Sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetleri içerisinde 

bilhassa birden fazla ürünü tutundurmaya çalışan marka bilinirlik 

yaratma faaliyetleridir. 

Şekil 3.5 ve 3.6’da sosyal medyada marka bilinirliliği yaratma 

faaliyetlerine masaüstü reklam uygulamaları birer örnektir. 

Şekil 3.5. Masaüstü Reklam Uygulamaları 
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Şekil 3.6. Masaüstü Reklam Uygulamaları 

 

3.5.6. Mağazaya Davet Etme 

Ürün ve görseller ile tüketicilerin ilgisi çekilerek mağazaya davet edilen 

çabalar marka bilinirlik yaratma faaliyetleridir. Bu marka bilinirlik 

yaratma faaliyeti hem ürün hem de hizmet sunan firmalar için gayet 

uygundur. Şekil 3.7’de marka bilinirliliği yaratma faaliyetleri içerisinde 

mağazaya davet etmeye bir örnektir. 
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Şekil 3.7. Mağazaya Davet Etme 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırmanın temel amacı sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin 

tüketicilerin marka bilinirliliğine etkisi ve satın alma öncesi tüketici 

davranışlarının nasıl etkilendiğini incelemek ve ortaya koymaktır. 

Araştırmada internetin ve sosyal medyanın kullanım sıklığı ile birlikte, 

hangi sosyal medya araçlarının daha sık kullanıldığının ve tüketicilerin 

sosyal medyadaki pazarlama faaliyetlerinden etkilenme düzeylerinin 

ortaya konması amaçlanmıştır. İnternet kullanımı, sosyal medya 

kullanımı ve satın alma öncesi tüketici davranışlarının yaş, cinsiyet ve 

gelir durumuna göre farklılığının incelenmesi amaçlanmıştır. 

İşletmeler sahip oldukları markaların marka bilinirliliklerini arttırmak, 

markalarına karşı güven ve sadakat oluşturarak, müşteri memnuniyetini 

sağlamak için sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinden 

faydalanmaktadırlar. Araştırmanın ortaya koyacağı sonuçların 

literatüre, pazarlama profesyonellerine, sosyal medya kullanıcılarına ve 

işletmelere sosyal medyada pazarlama faaliyetleri bağlamında faydalar 

sağlayacağı beklenmektedir. 

Bu çerçevede araştırmanın alt amaçlarını şu şekilde belirlemek 

mümkündür: 
 

1. Tüketicilerin sosyal medyadaki pazarlama faaliyeti yapan 

markaların tüketiciler tarafından satın alma öncesi kararına 

etkisinin tespit edilmesi. 
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2. Markaların sosyal medya hesaplarının olması, tüketiciler için 

öneminin belirlenmesi. 

3. Tüketicilerin satın alma öncesi sosyal medyada araştırma yapıp 

yapmadığının tespit edilmesi. 

4. Tüketicilerin beğendikleri, takip ettikleri markaların ürün ve 

hizmetlerini satın almaya yatkınlıklarının tespit edilmesi 

5. İşletme ve markaların sosyal pazarlama faaliyetlerinin öneminin 

tespit edilmesi 

6. Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinde yaş, cinsiyet ve gelir 

düzeyine göre farklarının tespit edilmesi. 

7. Sosyal medyadaki pazarlama faaliyetlerinde tüketicilerin en çok 

kullandıkları sosyal medya araçlarının tespit edilmesi 

8. İnternet kullanım sürelerinin, sosyal medyada satın alma öncesi 

tüketici davranışlarına etkisinin belirlenmesi. 

4.2. Araştırma Hipotezleri 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların cinsiyetine 

göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların cinsiyetine 

göre anlamlı farklılık göstermez. 

 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 
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cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların cinsiyetine 

göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların cinsiyetine 

göre anlamlı farklılık gösterir. 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların yaşına 

göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların yaşına 

göre anlamlı farklılık gösterir. 

H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların yaşına göre 

anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların yaşına göre 

anlamlı farklılık gösterir. 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların interneti 

kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların interneti 

kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların interneti 

kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermez. 

 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların interneti 
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kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların haftalık 

internet kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların haftalık 

internet kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların haftalık 

internet kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların haftalık 

internet kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 

H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 

4.3. Araştırmanın Yöntemi ve Varsayımlar 

• Araştırmanın temel hedefi doğrultusunda, tarama modeli tercih 

edilmiştir. Çalışmanın niceliksel araştırma metotlarından olan 

anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin, 
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anket formunu ve ölçme araçlarını içten ve doğru olarak 

yanıtladıkları varsayılmıştır. Araştırmanın örnekleminin evreni 

uygun olarak yansıttığı varsayılmıştır. 80 Soruluk ve 6 sayfalık 

bir anket formuyla yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Veri 

toplama süreci sadece İstanbul’da yapılmıştır. 

4.4. Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi 

Sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin marka 

bilinirliliğine etkisi konulu çalışmanın evreni İstanbul’da eğitimini 

sürdüren, Beykent Üniversitesi, MEF Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi öğrencilerinin eğitim gördükleri 17 farklı fakülte, 36 farklı 

bölümde Lisans, yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri üzerinde 

yapılmıştır.  

Örneklem büyüklüğü şu şekilde hesaplanmıştır: 

p=Anakütlede sosyal medya takip edenlerin oranı z= Güvenlik düzeyi 

e= Tölerans 

n = p * q * (Z/e)
2 

= 0,5 * 0,5 * (1,96/0,06)
2 
= 267 kişi Kolayda 

örnekleme yoluyla 306 kişiden anket toplanmıştır. 

4.4. Araştırmanın Bulguları 

Sosyal medyadaki pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin marka 

bilinirliliğine etkisi konulu çalışmanın bulguları Güvenilirlik Bulguları, 

Araştırmanın Bulguları ve Hipotez Bulguları başlıkları altında ele 

alınmıştır. 
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4.4.1. Güvenilirlik Bulguları 

Güvenilirlik analizinin amacı verilerin rastlantısallığını ölçmektir. 

Ankete verilen cevaplar rastgele dağılım gösteriyorsa anket 

sonuçlarının güvenilir olduğuna karar verilir. Güvenilirlik analizi 

seçilen örneğin güvenilirliğini, tesadüf iliğini ve tutarlılığını test 

etmekte kullanılır. Sonucun güvenilir olup olmadığına Cronbach’s 

Alpha (α) değerine göre karar verilir. 

0,00 ≤ α < 0,40 ise güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α < 0,60 ise 

düşük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α < 0,80 ise 

oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α ≤ 1,00 ise yüksek derecede güvenilirdir. 

Kaynak: Akademidestek.net (Dr. Tayfur Özdemir) 

 

Tablo 4.1. Güvenilirlik Analizi 

Ölçek Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

Sosyal Medya Kullanımı 0,913 51 

Sosyal Medyanın Marka Bilinirliği 
ve Tüketici Davranışlarına Etkisi 

0,898 19 

 

Tablo 4.1’deki güvenilirlik analizi sonuçlarına göre; Sosyal Medya 

Kullanımı ölçeği için güvenilirlik katsayısı α=0,913 yani yüksek 
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derecede güvenilir düzeyde, Sosyal medyanın marka bilinirliği ve 

tüketici davranışlarına etkisi ölçeği için α=0,898 yani yüksek derecede 

güvenilir düzeydedir. Bu sonuçlara göre örnek hacmi analizi için 

oldukça uygun olduğunu söylenebilir. Yani örnek rastgele dağılmıştır. 

Ölçeklerden soru çıkarmaya ya da eklemeye gerek yoktur. 

4.4.2. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde öncelikle cinsiyet dağılımı, yaş dağılımı, eğitim görülen 

fakülte dağılımı, ne kadar zamandır internet kullanıldığı, haftada 

ortalama kaç saat internette vakit geçirildiği, haftada ortalama kaç saat 

sosyal medyada vakit geçirildiği, aylık gelir dağılımı, sosyal medya 

kullanımı ile ilgili tanımlayıcı istatistikler gibi bulgular ortaya 

konulmuştur. 

Tablo 4.2. Cinsiyet Dağılımı 
 

Cinsiyet 
Kişi Sayısı Oran (%) 

Kadın 131 42,8 

Erkek 175 57,2 

Toplam 306 100,0 

 

Tablo 4.2’de görüldüğü üzere cevaplayıcıların 175’i erkek 131’i kadın 

katılımcılardan oluşmakla birlikte toplam katılımcı sayısı 306 kişi 

olmuştur. Sonuçlara göre cevaplayıcıların %42,8’ini kadınlar, 

%57,2’sini de erkekler oluşturmaktadır. 
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Tablo 4.3. Yaş Dağılımı 
 

Yaş 
Kişi 

Sayıs

ı 

Ora

n 

(%) 19 yaş ve altı 64 20,9 

20-25 arası 12
2 

39,9 

26 ve üzeri 12
0 

39,2 

Toplam 30
6 

100,0 

 

Tablo 4.3’de ankete katılanların yaş aralıklarının dağılımı 

gösterilmektedir. Katılımcıların %79,1’inin 20 ve üstü yaşlarda 

oldukları görülmektedir. 

Şekil 4.1. Fakülte Dağılımı 
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Şekil 4.1’de araştırmaya katılanların eğitim gördüğü fakültelere 

bakıldığında en fazla katılımın makine fakültesinde, daha sonra 

sırasıyla sosyal bilimler enstitüsünde, mühendislik fakültesinde, İİBF, 

hukuk fakültesi, işletme fakültesinde olduğu görülmektedir. 

Şekil 4.2. Bölüm Dağılımı 
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Şekil 4.2’de araştırmaya katılanların eğitim gördüğü bölüme 

bakıldığında en fazla katılımın yönetim organizasyonu bölümünde, 

daha sonra sırasıyla makine mühendisliği, hukuk, imalat mühendisliği, 

işletme yönetimi, işletme, mimarlık olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.4. Ne kadar zamandır internet kullanıyorsunuz? 
 

 Kişi 

Sayıs

ı 

Oran 

(%) 

1-2 yıl arası 1 ,3 

3-4 yıl arası 7 2,3 

5-6 yıl arası 36 11,9 

7-8 yıl arası 69 22,8 

9 yıl ve daha fazla 18
9 

62,6 

Toplam 30
2 

100,0 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların ne kadar zamandır interneti 

kullandıkları Tablo 4.4’te belirtilmiştir. Araştırmaya katılanların 

%62,6’sı 9 yıl ve daha uzun süredir internet kullanmaktadır. 

Katılımcılar çoğunluğunun 5 ile 9 yıl arası interneti kullandığı 

görülmektedir. Dokuz yıl ve daha fazla süredir interneti kullanan 

kullanıcılar diğer kullanıcılara da göre daha fazladır. 
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Tablo 4.5. Haftada ortalama kaç saat internette vakit geçirmektesiniz? 

 

 Kişi 

Sayıs

ı 

Ora

n 

(%) 
0-5 saat 34 11,3 

6-10 saat 32 10,6 

11-15 saat 59 19,6 

16-20 saat 50 16,6 

21-25 saat 27 9,0 

26-30 saat 28 9,3 

31 saat ve daha fazla 71 23,6 

Toplam 30
1 

100,
0  

Araştırmaya katılanların haftalık ortalama internet kullanma süreleri 

Tablo 4.5’de belirtilmiştir. Buna göre cevaplayıcıların % 41,9’u 

internete haftada 20 saatten fazla girmektedir. Başka bir anlatımla 

cevaplayıcıların %41,9’u ortalama günde 3 saat internete girmektedir. 

Tablo 4.6. Haftada ortalama kaç saat sosyal medyada vakit geçirmektesiniz? 
 

 Kişi Sayısı Oran (%) 

0-5 saat 112 37,

1 6-10 saat 73 24,
2 11-15 saat 51 16,
9 16-20 saat 29 9,6 

21-25 saat 11 3,6 
26-30 saat 13 4,3 

31 saat ve daha fazla 13 4,3 

Toplam 302 100
,0 
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Araştırmaya katılanların haftalık ortalama sosyal medya kullanım 

süreleri Tablo 4.6’da belirtilmiştir. Buna göre cevaplayıcıların %62,9’u 

günde en az 1 saat sosyal medyada vakit geçirmektedir. 

Tablo 4.7. Aylık Gelir Dağılımı 
 

Aylık Gelir 
Kişi Sayısı Oran (%) 

0-500 TL 5
3 

18,2 

501-1000 TL 4
8 

16,4 

1001-1500 TL 3

3 
11,3 

1501-2000 TL 2
2 

7,5 

2001-2500 TL 3
9 

13,4 

2501-3000 TL 3

9 
13,4 

3000 TL'den fazla 5
8 

19,9 

Toplam 2
9
2 

100,0 

 

Araştırmaya katılanların aylık gelirleri Tablo 4.7’de belirtilmiştir. Buna 

göre araştırmaya katılanların %54,2’sinin 1500 TL üzeri aylık geliri 

bulunmaktadır. 
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Tablo 4.8. Sosyal Medya Kullanımı İle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

 

 Kişi 

Sayısı 
Min Mak Ortalama Std. 

Sapma 
1. Müzik dinleme 302 1 5 3,71 ,958 
2. Ödev yapma 305 1 5 3,24 1,121 
3. Oyun oynama 300 1 5 2,52 1,305 
4. Araştırma yapma 303 1 5 3,40 1,062 
5. Film izleme 304 1 5 3,57 1,203 
6. Sosyal medya 306 1 5 3,91 1,069 
7. Blog 303 1 5 2,21 1,196 
8. Mikroblog (twitter) 306 1 5 2,83 1,521 
9. Sosyal ağlar (facebook, google plus) 306 1 5 3,54 1,145 
10. Medya paylaşma siteleri (youtube, 

flickr, slideshare) 
306 1 5 3,70 1,056 

11. Wikiler (wikipedia) 305 1 5 3,14 1,017 
12. Sosyal işaretleme ve etiketleme 

(stumple upon, reddit) 
304 1 5 1,87 1,155 

13. Çevirimiçi topluluklar (forumlar, 

sözlükler) 
301 1 5 2,55 1,056 

14. Podcast 288 1 5 1,77 ,965 
15. Sanal dünyalar (Knight çevrimiçi, 

wow, second life) 
304 1 5 1,56 1,113 

16. Kendi bloğumda yazı yazar ve 

yayınlarım 
306 1 5 3,11 1,364 

17. Başkalarının yazdığı blokları okurum. 306 1 5 3,02 1,098 
18. Blok yazılarına yorum yaparak 
katkıda bulunurum. 

300 1 5 1,76 ,989 

19. Blok arama motorlarını kullanırım. 301 1 5 1,99 1,186 
20. Twit atarım 306 1 5 2,52 1,415 
21. Takip ettiğim kullanıcıların 

yazdıklarını okurum 
306 1 5 3,11 1,423 

22. Takip ettiklerim ve takip edenlerimle 

iletişim kurarım 
304 1 5 2,64 1,359 

23. Diğer kullanıcılardan iletimde (twit) 

bahsederim. 
306 1 5 2,34 1,264 

24. Diğer kullanıcıların iletilerini (twit) 

paylaşırım. 
306 1 5 2,51 1,403 

25. Durum güncellemesi yaparım. 305 1 5 2,60 1,274 
26. Sosyal ağ sitelerine resim, video 

yüklerim. 
306 1 5 2,92 1,288 

27. Arkadaşlarımın güncellemesi ve 

içerik paylaşımlarını izlerim. 
306 1 5 3,29 1,207 

28. Arkadaşlarımın içerik paylaşımlarına 

yorum yaparım. 
306 1 5 2,81 1,219 

29. Beğendiğim marka veya firmaların 

sayfalarına üye olurum. 
305 1 5 2,69 1,294 

30. Arkadaşlarımla mesajlaşırım. 306 1 5 3,30 1,177 
31. Yeni arkadaşlar edinirim. 306 1 5 2,48 1,154 
32. Grup oluşturur ve yöneticiliğini 306 1 5 2,11 1,311 
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yaparım. 
33. Gruplara üye olurum. 304 1 5 2,68 1,195 
34. Gruplara üye olmaları için 

arkadaşlarımı davet ederim. 
305 1 5 2,08 1,222 

35. Medya paylaşım sitelerine içerik 

yüklerim. 
297 1 5 2,05 1,173 

36. Medya paylaşım sitelerinde bulunan 

içeriği izlerim. 
306 1 5 3,20 1,171 

37. İçeriklere yorum yaparım. 306 1 5 2,10 1,079 
38. İçeriklerin iyi veya kötü olduklarına 

göre oylarım. 
306 1 5 2,33 1,094 

39. Medya paylaşım sitelerinde diğer 

kullanıcılar ile mesajlaşırım. 
305 1 5 1,84 1,105 

40. Wiki sitelerinde araştırma yaparım. 306 1 5 3,00 1,194 
41. Wiki sitelerinde yeni içerik katkısında 
bulunurum. 

305 1 5 1,58 1,017 

42. Wiki sitelerinde yanlış bilgileri 
düzeltirim. 

306 1 5 1,78 1,098 

43. Beğendiğim linkleri kaydederim. 303 1 5 2,45 1,441 
44. Profilimi diğer kullanıcılar ile 

paylaşırım. 
303 1 5 1,95 1,194 

45. Beğendiğim sayfayı sosyal medya 

araçlarında da paylaşırım. 
303 1 5 2,14 1,271 

46. Bir forum veya sözlükte yapılan 

paylaşımları okurum. 
306 1 5 2,91 1,130 

47. Bir forum veya sözlükte yazılar ve 

mesajlar yazarım. 
306 1 5 1,93 1,069 

48. Bir forum veya sözlükte yazılan 

yazılara yorum yaparım. 
304 1 5 1,92 1,095 

49. Pod yayınlarını indirir ve 

bilgisayarımda dinlerim. 
300 1 5 1,81 1,091 

50. Pod yayınlarını indirir ve mp3 

player’ımda dinlerim. 
300 1 5 1,81 1,160 

51. Pod yayını oluşturup, yayınlarım. 300 1 5 1,41 ,843 
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Şekil 4.3.Sosyal Medya Kullanımı 
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Yukarıdaki Tablo 4.8 ve Şekil 4.3’de sosyal medya kullanımı ile ilgili 

ifadelere verilen yanıtların tanımlayıcı istatistikleri ve ortalama 

kullanım düzeyleri gösterilmiştir. En düşük 1=Hiçbir Zaman ile en 

yüksek 5=Her Zaman arasında puanlanan ölçekte ortalama değerleri 

aşağıdaki gibi yorumlamak mümkündür. 

 

1,00 ≤ Ortalama < 1,50 ise Hiçbir Zaman  

1,50 ≤ Ortalama < 2,50 ise Çok Nadir  

2,50 ≤ Ortalama < 3,50 ise Ara Sıra 

3,50 ≤ Ortalama < 4,50 ise Sık Sık  

4,50 ≤ Ortalama ≤ 5,00 ise Her Zaman 

 

Kullanıcılar interneti en çok Sosyal Medya (3,9), en az oyun oynamak 

(2,5) için kullanmaktadır. Medya paylaşım siteleri (youtube, flicker, 

slideshare) (3,7) sosyal medya araçları içinde en çok kullanılan araç 

olmuştur. 

Medya paylaşım sitelerini daha sonra sosyal ağlar (facebook, google 

plus) izlemektedir. Sanal dünyalar (1,56) ise sosyal medya içinde en az 

kullanılan araçlar olmuştur. 

Sosyal medya kullanıcıları sosyal medya araçlarından olan Twitter’ı en 

çok takip ettiği kullanıcıların yazdıklarını okumak (3,11) için 

kullanmaktadır. Diğer bir sosyal medya aracı olan Facebook ise daha 

çok arkadaşlarla mesajlaşmak (3,30) ve arkadaşların durum 

güncellemesi ve içerik paylaşımlarını izlemek (3,29) için 



 

62 | TUNCAY TAŞKIN 

 

kullanılmaktadır. 

Youtube kullanımına bakıldığında Youtube’un daha çok içerikleri 

izlemek için (3,20) kullanıldığı görülmektedir. Wikipedia kullanımı 

daha çok araştırma yapmak için (3,00) kullanılırken, forum kullanımı 

daha çok yapılan yorum ve paylaşımları okumak (2,91) için 

kullanılmaktadır. 

Tablo 4.9. Sosyal Medyanın Marka Bilinirliği ve Tüketici Davranışına Etkisi ile 

İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

 K

işi 

Sa

yıs

ı 

 

M

i

n 

 

M

a

k 

 

Ortala

ma 

St

d. 

Sap

ma 

1. Bir ürünü satın almadan önce o 

ürün/hizmet ile ilgili sosyal medyada 

araştırma yaparım. 

3

0

6 

1 5 4,21 ,95

9 

2. Satın alacağım ürün/hizmet ile ilgili 

sosyal medyada güvenilir bilgilere 

ulaşacağıma inanırım. 

3

0

6 

1 5 3,57 ,95

0 

3. Satın alacağım ürün/hizmet ile ilgili 

sosyal medyada yer alan bilgi tüketici 

tarafından oluşturulmuşsa o bilgiye 

güvenirim. 

3

0

6 

1 5 3,70 ,86

1 

4. Satın alacağım ürün/hizmet ile ilgili 

sosyal medyada yer alan bilgi satıcı 

tarafından oluşturulmuşsa o bilgiye 

güvenirim. 

3

0

6 

1 5 2,78 1,1

01 

5. Satın alacağım ürün/hizmet ile ilgili 

sosyal medyada sadece daha önceden de 

tanıdığım kişilerin tavsiyelerine önem 

veririm. 

3

0

6 

1 5 3,61 1,1

75 

6. Satın alacağım ürün/hizmet ile ilgili 

sosyal medyada popüler olan 

kullanıcıların tavsiyelerine önem veririm. 

3

0

0 

1 5 2,94 1,1

93 

7. Sosyal medya araçlarında beğendiğim, 

takip ettiğim firmaların/markaların 

ürünlerini satın almayı tercih ederim. 

3

0

6 

1 5 3,44 1,1

01 

8. Sosyal medyada bir firmanın/markanın 

benle iletişime geçmesi satın alma yönünde 

beni olumlu etkiler. 

3

0

6 

1 5 3,41 1,1

79 

9. Sosyal medya siteleri tüketicilerin 

firma/markalarla iletişime geçmesi için 

uygun bir yerdir. 

3

0

6 

1 5 3,66 ,98

6 
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10. Sosyal medyada firmaların 

düzenledikleri kampanyalara katılırım. 
3

0

6 

1 5 2,84 1,2

20 

11. Aldıklarımdan memnun kalırsam sosyal 

medyada paylaşırım. 

3

0

5 

1 5 2,97 1,2

42 

12. Satın aldığım ürün/hizmetten memnun 

kalırsam bunu sosyal medyadaki şirket 

sayfalarında paylaşırım. 

3

0

5 

1 5 2,75 1,2

38 

13. Satın aldığım ürün/hizmetten 

memnun kalmazsam bunu sosyal 

medyada paylaşırım. 

3

0

5 

1 5 3,57 1,2

07 

14. Satın aldığım ürün/hizmetten 

memnun kalmazsam bunu sosyal 

medyadaki şirket sayfalarında 

paylaşırım. 

2

9

9 

1 5 3,28 1,2

44 

15. Satın aldığım ürün/hizmetten memnun 

kalırsam sosyal medyada diğer kullanıcılara 

o ürünü almalarını tavsiye ederim. 

3

0

5 

1 5 3,04 1,1

25 

16. Satın aldığım ürün/hizmetten memnun 

kalmazsam sosyal medyada diğer 

kullanıcılara o ürünü almalarını tavsiye 

ederim. 

3

0

5 

1 5 3,40 1,1

85 

17. Ürün/hizmetinden memnun olduğum 

firma/markanın sosyal medyada beni fark 

etmiş olması memnuniyetimi artırır. 

3

0

5 

1 5 3,43 1,2

18 

18. Ürün/hizmetinden memnun olmadığım 

firma/markanın sosyal medyada benimle 

iletişime geçmiş olması fikrimi değiştirebilir. 

3

0

5 

1 5 3,20 1,1

38 

19. Ürün/hizmetinden memnun olmadığım 

firma/markanın sosyal medyada beni fark 

etmemiş olması memnuniyetsizliğimi artırır. 

3

0

5 

1 5 3,55 1,2

56 
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Şekil 4.4. Marka Bilinirliği 

 

Yukarıdaki Tablo 4.9 ve Şekil 4.4’de sosyal medyanın marka bilinirliği 

ve tüketici davranışına etkisi ile ilgili ifadelere verilen yanıtların 

tanımlayıcı istatistikleri ve ortalama algı düzeyleri gösterilmiştir. En 
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düşük 1=Kesinlikle Katılmıyorum ile en yüksek 5=Kesinlikle 

Katılıyorum arasında puanlanan ölçekte ortalama değerleri aşağıdaki 

gibi yorumlamak mümkündür. 

 

1,00 ≤ Ortalama < 1,50 ise Kesinlikle Katılmıyorum  

1,50 ≤ Ortalama < 2,50 ise Katılmıyorum 

2,50 ≤ Ortalama < 3,50 ise Kararsızım  

3,50 ≤ Ortalama < 4,50 ise Katılıyorum 

4,50 ≤ Ortalama ≤ 5,00 ise Kesinlikle Katılıyorum 

Katılımcıların en fazla katılım gösterdiği ifade; ‘Bir ürünü satın 

almadan önce o ürün/hizmet ile ilgili sosyal medyada araştırma yaparım 

’’ ifadesidir. Bu ifadenin diğer ifadelere oranla yüksek ortalamaya sahip 

olması önemlidir. Katılımcılar bir ürünü satın almadan önce sosyal 

medya hesaplarında bulunan bilgilere ve paylaşımlara önem vermekte 

ve o ürünle ilgili araştırma yapmaktadır. Markalar bu sonuca göre 

sosyal medyada güçlü olmalı ve ürün ve hizmetlerini doğru bir şekilde 

aktarmalıdır. 

Katılımcıların en fazla katılım gösterdiği ikinci ifade ise ‘‘Satın 

alacağım ürün/hizmet ile ilgili sosyal medyada yer alan bilgi tüketici 

tarafından oluşturulmuşsa o bilgiye güvenirim’’ ifadesidir. Katılımcılar 

sosyal medyada karşılaştıkları bilgilerin tüketici tarafından 

oluşturulmuş olmasına güven duymaktadır. Katılımcıların sosyal 

medyada tüketici tarafından paylaşılan içeriklere güvenmekte, marka 

ve hizmeti daha önceden satın alan tüketicilerin yaptığı paylaşımlardan 
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etkilenmektedirler. Satın alma öncesi karar vermelerinde tüketici 

yorumları ve paylaşımları önemlidir. 

Katılımcıların en fazla katılım gösterdiği üçüncü ifade ise ‘’Sosyal 

medya siteleri tüketicilerin firma/markalarla iletişime geçmesi için 

uygun bir yerdir’’ ifadesidir. Buna göre sosyal medya siteleri firma ve 

markaların tüketiciyle buluşmak, tüketicilerin de firma ve markalarla 

iletişime geçmesi için uygun bir platformdur. 

Tüketiciler sosyal medyada daha önce tanıdığı kişilerin tavsiyelerine 

önem vermektedir. Tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmetlerden 

memnun kalmadıklarında sosyal medyada memnuniyetsizliklerini 

paylaşmaktadırlar. Ürün ve hizmetlerinden memnun kalmadığı firma/ 

markaların sosyal medyada tüketicisini fark etmemesi tüketici 

tarafından memnuniyetsizlik göstergesi olarak belirtilmektedir. 

Tüketiciler sosyal medyada beğendiği takip ettiği firmaların/markaların 

ürünlerini satın almayı tercih etmektedir. 

Katılımcıların takip ettiği beğendiği Firmalar/markalar tarafından fark 

edilmiş olması katılımcıların firma/markaya memnuniyetini 

arttırmaktadır. Satın aldıkları üründen memnun kalan katılımcılar 

sosyal medya hesaplarından o ürün veya markayı satın almalarını 

tavsiyede bulunmakta ve o ürün veya markayı sosyal medya 

hesaplarında paylaşmaktadırlar. Buna göre firmanın/markanın sosyal 

medyada bulunuyor olması önemlidir. Firmanın/markanın sosyal 

medyada tüketicisiyle iletişim kurmuyor olması da ayrıca tüketicinin 

memnuniyetsizliğine etki eden bir faktör olarak öne çıkmaktadır. 
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Tablo 4.10. Sosyal Medya ve Satın Alma Öncesi Davranışları Arasındaki İlişki 
  

 

B
lo

g
 k

u
ll

an
ım

ı 

 

T
w

it
te

r 
k

u
ll

a
n
ım

ı 

 

F
a
c
eb

o
o
k

 k
u
ll

a
n
ım

ı 

 

Y
o

u
tu

b
e
 k

u
ll

an
ım

ı 

 

W
ik

ip
e
d
ia

 k
u

ll
an

ım
ı 

 

S
tu

m
b

le
u
p
o
n

 k
u
ll

an
ım

ı 

 

F
o

ru
m

 k
u

ll
an

ım
ı 

 

P
o

d
c
a
st

 k
u
ll

a
n
ım

ı 

S
o

sy
a
l 

m
ed

y
a
 s

a
tı

n
 a

lm
a
 

ö
n
c
es

i 
tü

k
et

ic
i 

d
av

ra
n

ış
ı 

Blog kullanımı 
r 1         

p          

Twitter 

kullanımı 

r ,042 1        

p ,466         

Facebook 

kullanımı 

r ,045 ,433(*

*) 

1       

p ,431 ,000        

Youtube 

kullanımı 

r ,118

(*) 

,314(*

*) 

,538(*

*) 

1      

p ,039 ,000 ,000       

Wikipedia 

kullanımı 

r ,107 ,167(*

*) 

,133(*) ,274(*

*) 

1     

p ,061 ,003 ,020 ,000      

Stumbleu

pon 

kullanımı 

r ,152

(**) 

,223(*

*) 

,466(*

*) 

,503(*

*) 

,403(*

*) 

1    

p ,008 ,000 ,000 ,000 ,000     

Forum kullanımı 
r ,123

(*) 

,347(*

*) 

,362(*

*) 

,549(*

*) 

,224(*

*) 

,485(*

*) 

1   

p ,032 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000    

Podcast 

kullanımı 

r ,132

(*) 

,069 ,095 ,133(*) ,338(*

*) 

,431(*

*) 

,196(**

) 

1  

p ,022 ,234 ,102 ,021 ,000 ,000 ,001   

Sosyal 

medya satın 

alma öncesi 

r ,067 ,358(*

*) 

,361(*

*) 

,327(*

*) 

,041 ,340(*

*) 

,371(**

) 

,171(

**) 1 

p ,245 ,000 ,000 ,000 ,478 ,000 ,000 ,003  

 

** 0,01 anlamlılık düzeyinde korelasyon anlamlıdır 

* 0,05 anlamlılık düzeyinde korelasyon anlamlıdır 

 

Tablo 4.10’da sosyal medya ve satın alma davranışları arasındaki 

ilişkiye bakıldığında, sosyal medya araçlarından forum kullanımı 

arttıkça satın alma öncesi tüketici davranışlarında da artış olmaktadır 

(r=0,371). Satın alma öncesi tüketici davranışları ile sosyal medya 

araçlarından en güçlü ilişki forum kullanımı olmaktadır. 



 

68 | TUNCAY TAŞKIN 

 

Facebook (r=0,361) ve Twitter kullanımı (r=0,358) satın alma öncesi 

tüketici davranışlarını en çok etkileyen diğer sosyal medya araçlarıdır. 

Blog kullanımı (r=0,067) ve Wikipedia kullanımı (r=0,041) ile satın 

alma öncesi tüketici davranışları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

4.4.3. Hipotez Bulguları 

Hipotez Testi, önceden belirlenmiş bir ana kütle parametresinin elde 

edilen örneklem kütlenin parametresi ile karşılaştırıp test edilmesidir. 

Eğer örneklem istatistiği, test edilen parametrik değere yakın ise 

hipotez doğru olarak kabul edilir, reddedilmez. Fakat örneklem 

istatistiği test edilen parametrik değerden çok farklı ise hipotez kabul 

edilmez, reddedilir. 

T (Student) testi, iki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından 

fark olup olmadığını araştırmak amacıyla kullanılır. T testi, bir gruptaki 

ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup 

olmadığını belirler. T testi için sıfır hipotezi ve alternatif hipotezi 

aşağıdaki gibidir. 

H0: İki grubun ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

HA: İki grubun ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

Eğer ikiden fazla grubun ortalamaları karşılaştırılacak ise F Testi diğer 

bir ismiyle Varyans Analizi (ANOVA, Analysis Of Variance) 

uygulanır. İkiden fazla grubun ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını test eden F testinin hipotezi aşağıdaki gibidir. 
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H0 : µ1 = µ2 = µ3 = … = µN Yani ortalamalar arasında fark 

yoktur. 

HA: Ortalamalardan en az ikisi arasında anlamlı fark vardır. 

Aşağıda sosyal medya araçlarının kullanım sıklığı ve satın alma öncesi 

tüketici davranışlarının kullanıcıların yaş, cinsiyet gibi özelliklerine 

göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla T testi ve F 

testi sonuçları bulunmaktadır. 

Yüzde 95 güven düzeyinde yani α = 0,05 anlamlılık ile test edilen F ve 

T testine göre anlamlılık sütununda bulunan değer p<0,05 ise H0 

hipotezi reddedilir. Aksi durumda p>0,05 ise H0 hipotezi kabul edilir. 

Tablo 4.11. İnterneti En Çok Kullanma Amacının Cinsiyete Göre Farklılığını 

İnceleyen t Testi 
 

 Cinsi

yet 

K

işi 

Sa

yıs

ı 

Ortala

ma 

St

d. 

Sap

ma 

t 
Anlaml

ılık 

(P)  

Müzik dinleme 

Kadı

n 

1
2
8 

3,93 0,8
62 3,50

3 

0,00

1 Erkek 1
7
4 

3,55 0,9
95 

 

Ödev yapma 

Kadı

n 

1
3
1 

3,66 0,9
74 6,01

9 

0,00

0 Erkek 1
7
4 

2,93 1,1
23 

 

Oyun oynama 

Kadı

n 

1
2
5 

2,30 1,3
44 -

2,49

8 

0,01

3 Erkek 1
7
5 

2,67 1,2
56 

 

Araştırma yapma 

Kadı

n 

1
2

8 

3,63 0,9
63 3,27

7 

0,00

1 Erkek 1
7
5 

3,23 1,1
02 

 

Film izleme 

Kadı

n 

1

2
9 

3,65 1,0

87 1,06

2 

0,28

9 Erkek 1
7
5 

3,50 1,2
81 

 

Sosyal medya 

Kadı

n 

1
3
1 

4,27 0,8
84 5,24

5 

0,00

0 Erkek 1
7
5 

3,65 1,1
19 
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H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

Tablo 4.11’de interneti en çok kullanma amacının cinsiyete göre 

farklılığını inceleyen t testi sonucuna göre bakıldığında, müzik dinleme 

kadınlar tarafından daha sık (3,93), ödev yapma kadınlar tarafından 

daha sık (3,66), oyun oynama erkekler tarafından daha sık (2,67), 

araştırma yapma kadınlar tarafından daha sık (3,63), sosyal medya 

kadınlar tarafından daha sık (4,27) kullanılmaktadır. 

Erkekler ve kadınların kullanım sıklıkları arasında da anlamlı farklılık 

vardır (p<0,05). Film izleme sıklığı ise erkekler ve kadınlarda hemen 

hemen aynı düzeydedir. Film izleme cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 

Tablo 4.12. Sosyal Medya Araçlarını Kullanma Eğiliminin ve Satın Alma Öncesi 

Tüketici Davranışlarının Cinsiyete Göre Farklılığını İnceleyen t Testi 
 

 Cinsi

yet 

K

işi 

Sa

yıs

ı 

Ortala

ma 

St

d. 

Sap

ma 

t 
Anlaml

ılık 

(P) 
Blog kullanımı 

Kadı
n 

1
3
1 

2,3836 ,6831
0 -

2,07

3 

0,039

* Erkek 1
7
5 

2,5443 ,6618
5 

Twitter kullanımı 
Kadı

n 
1
3
1 

2,6634 1,1296
2 0,49

1 

0,62

4 Erkek 1
7
5 

2,5937 1,2976
6 

Facebook kullanımı 
Kadı

n 
1
3
1 

2,8193 ,9515
3 1,95

8 

0,050

* Erkek 1
7
5 

2,6025 ,9638
7 

Youtube kullanımı 
Kadı

n 
1
3
1 

2,2985 ,8615
9 -

0,08

9 

0,92

9 Erkek 1
7
5 

2,3069 ,7791
5 

Wikipedia kullanımı 
Kadı

n 
1
3
1 

2,0483 ,8082
1 -

1,29

1 

0,19

8 Erkek 1
7
5 

2,1800 ,9340
4 
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Stumbleupon kullanımı 
Kadı

n 
1
2
9 

2,2868 1,1317
3 1,42

5 

0,15

5 Erkek 1
7
4 

2,0977 1,1502
6 

Forum kullanımı 
Kadı

n 
1
3
1 

2,1247 ,7859
2 -

2,17

5 

0,030

* Erkek 1
7
5 

2,3581 1,0227
4 

Podcast kullanımı 
Kadı

n 
1
2
5 

1,6800 ,8964
3 0,05

5 

0,95

6 Erkek 1
7
5 

1,6743 ,8891
0 

Sosyal medya satın alma 

öncesi tüketici davranışı 

Kadı
n 

1
3
1 

3,3927 ,6882
4 1,31

9 

0,18

8 Erkek 1
7
5 

3,2909 ,6514
5 

 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

Tablo 4.12’de sosyal medya araçlarını kullanma eğiliminin ve satın 

alma öncesi tüketici davranışlarının cinsiyete göre farklılığını inceleyen 

T testi sonuçlarına bakıldığında, erkeklerin blok özelliklerini kullanma 

özelliği (2,5443) kadınlara göre (2,3836) daha yüksek düzeydedir. 

Anlamlılık değerinin p=0,039<0,05 olmasından dolayı H01 hipotezi 

blog kullanımı için reddedilir. Yani, blog özelliklerini kullanma eğilimi 

kullanıcıların cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

Kadınların facebook özelliklerini kullanma eğilimi (2,8193) erkeklere 

göre (2,6025) daha yüksek düzeydedir. Anlamlılık değerinin 



 

72 | TUNCAY TAŞKIN 

 

p=0,050≤0,05 olduğundan H01 hipotezi facebook kullanımı için 

reddedilir. Yani, facebook özelliklerini kullanma eğilimi kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

Erkeklerin forum özelliklerini kullanma özelliği (2,3581) kadınlara 

göre (2,1247) daha yüksek düzeydedir. Anlamlılık değerinin 

p=0,030<0,05 olmasından dolayı H01 hipotezi forum kullanımı için 

reddedilir. Yani, forum özelliklerini kullanma eğilimi kullanıcıların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

Diğer sosyal medya araçlarının kullanım özellikleri için anlamlılık 

değerlerinin p>0,05 olmasından dolayı diğer araçlar için ortalama 

kullanım sıklığı arasında anlamlı fark yoktur. 

Kadınların satın alma öncesi tüketici davranışları algısı (3,3927) 

erkeklere göre (3,2909) biraz daha yüksek olmasına rağmen aradaki 

fark anlamlılık değerinin p>0,05 olmasından dolayı anlamlı değildir. 

Tablo 4.13. Sosyal Medya Araçlarını Kullanma Eğiliminin ve Satın Alma Öncesi 

Tüketici Davranışlarının Yaşa Göre Farklılığını İnceleyen F Testi 

 Yaş 
K

işi 

Sa

yıs

ı 

Ortala

ma 

St

d. 

Sap

ma 

F 
Anlaml

ılık 

(P)  

 

Blog kullanımı 

19 yaş ve 
altı 

6
4 

2,5273 ,5654
0 

 

 

1,00

6 

 

 

0,36

7 

20-25 
arası 

1
2
2 

2,5150 ,7462
0 

26 ve 
üzeri 

1
2
0 

2,4076 ,6507
0 

Toplam 3
0
6 

2,4755 ,6746
4 

 

 

Twitter kullanımı 

19 yaş ve 
altı 

6
4 

2,5625 1,174
80 

 

 

7,19

8 

 

 

0,00

1 

20-25 
arası 

1
2
2 

2,3508 1,102
46 

26 ve 
üzeri 

1
2
0 

2,9333 1,310
61 

Toplam 3
0
6 

2,6235 1,227
09 
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Facebook kullanımı 

19 yaş ve 
altı 

6
4 

2,5778 1,008
85 

 

 

5,32

6 

 

 

0,00

5 

20-25 
arası 

1
2
2 

2,5407 ,9022
6 

26 ve 
üzeri 

1
2
0 

2,9153 ,9642
6 

Toplam 3
0
6 

2,6954 ,9630
5 

 

 

Youtube kullanımı 

19 yaş ve 
altı 

6
4 

2,3305 ,8278
7 

 

 

1,60

8 

 

 

0,20

2 

20-25 
arası 

1
2
2 

2,2045 ,7118
2 

26 ve 
üzeri 

1
2
0 

2,3892 ,8959
8 

Toplam 3
0
6 

2,3033 ,8141
0 

 

 

Wikipedia kullanımı 

19 yaş ve 
altı 

6
4 

2,3073 ,9452
5 

 

 

1,90

3 

 

 

0,15

1 

20-25 
arası 

1
2
2 

2,1052 ,7404
7 

26 ve 
üzeri 

1
2
0 

2,0444 ,9720
0 

Toplam 3
0

6 

2,1236 ,8833
9 

 

 

Stumbleupon kullanımı 

19 yaş ve 
altı 

6
2 

2,2204 1,268
86 

 

 

3,33

6 

 

 

0,03

7 

20-25 
arası 

1
2
1 

1,9807 1,133
09 

26 ve 
üzeri 

1
2
0 

2,3556 1,063
56 

Toplam 3
0
3 

2,1782 1,144
36 

 

 

Forum kullanımı 

19 yaş ve 
altı 

6
4 

2,1302 ,8199
8 

 

 

4,37

5 

 

 

0,01

3 

20-25 
arası 

1
2
2 

2,1339 ,8405
0 

26 ve 
üzeri 

1
2

0 

2,4528 1,049
47 

Toplam 3
0
6 

2,2582 ,9345
5 

 

 

Podcast kullanımı 

19 yaş ve 
altı 

6
3 

1,7937 1,120
72 

 

 

3,88

5 

 

 

0,02

2 

20-25 
arası 

1
2
0 

1,5028 ,7333
5 

26 ve 
üzeri 

1
1
7 

1,7920 ,8772
6 

Toplam 3
0
0 

1,6767 ,8906
7 

 

 

Sosyal medya satın alma 

öncesi tüketici davranışı 

19 yaş ve 
altı 

6
4 

3,1441 ,6399
7 

 

 

20,0

88 

 

 

0,00

0 

20-25 
arası 

1
2
2 

3,1549 ,6585
9 

26 ve 
üzeri 

1
2
0 

3,6186 ,5938
4 

Toplam 3
0
6 

3,3345 ,6682
4 

 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

yaşına göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

yaşına göre anlamlı farklılık gösterir. 
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H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların yaşına 

göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların yaşına 

göre anlamlı farklılık gösterir. 

Tablo 4.13’de sosyal medya araçlarını kullanma eğiliminin ve satın 

alma öncesi tüketici davranışlarının yaşa göre farklılığını inceleyen F 

testi sonucuna bakıldığında, tüm yaş grubundaki kullanıcıların blog 

özelliklerini kullanma sıklığı birbirlerine oldukça yakın düzeydedir 

(p>0,05, H0 kabul). 26 yaş ve üzeri kullanıcıların Twitter özelliklerini 

kullanma sıklığı (2,9333) diğer kullanıcılara göre daha yüksek 

düzeydedir. 

Aradaki fark anlamlılık değerinin p=0,001<0,05 olmasından dolayı 

anlamlıdır (H0 ret). Facebook kullanımı 26 yaş ve üzeri kullanıcılarda 

(2,9153) diğer yaş grubundaki kullanıcılara göre daha yüksek 

düzeydedir. Aradaki fark anlamlılık değerinin p=0,005<0,05 

olmasından dolayı anlamlıdır (H0 ret). 

Youtube kullanma sıklığı her yaş grubundaki kullanıcılarda hemen 

hemen aynı düzeydedir. Anlamlılık değerinin p=0,202>0,05 

olmasından dolayı aradaki fark anlamlı değildir (H0 kabul). 

Wikipedia kullanma sıklığı her yaş grubundaki kullanıcılarda hemen 

hemen aynı düzeydedir. Anlamlılık değerinin p=0,151>0,05 

olmasından dolayı aradaki fark anlamlı değildir (H0 kabul). 
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Stumbleupon kullanımı 26 yaş ve üzeri kullanıcılarda (2,3556) diğer 

yaş grubundaki kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Aradaki 

fark anlamlılık değerinin p=0,037<0,05 olmasından dolayı anlamlıdır 

(H0 ret). 

Forum kullanımı 26 yaş ve üzeri kullanıcılarda (2,4528) diğer yaş 

grubundaki kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Aradaki fark 

anlamlılık değerinin p=0,013<0,05 olmasından dolayı anlamlıdır (H0 

ret). 

Podcast kullanımı 19 yaş ve altı kullanıcılarda (1,7937) diğer yaş 

grubundaki kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Aradaki fark 

anlamlılık değerinin p=0,022<0,05 olmasından dolayı anlamlıdır (H0 

ret). 

Satın alma öncesi tüketici davranışlarına bakıldığında 26 yaş ve üzeri 

kullanıcıların algı düzeyi (3,6186) diğer yaş grubundaki kullanıcılara 

göre daha yüksek düzeydedir. Anlamlılık değerinin p=0,000<0,05 

olmasından dolayı H02 hipotezi ret edilir. Yani, satın alma öncesi 

tüketici davranışları kullanıcıların yaşına göre anlamlı farklılık gösterir. 
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Tablo 4.14. Sosyal Medya Araçlarını Kullanma Eğiliminin ve Satın Alma Öncesi 

Tüketici Davranışlarının İnterneti Kullanmaya Sürelerine Göre Farklılığını 

İnceleyen F Testi 

 

 
 

İnternet 

Kullanma 

K

işi 

Sa

yı

sı 

 

Ortala

ma 

St

d. 

Sa

pm

a 

 

F 

Anlam

lılı

k 

(P) 

 

 

 

Blog kullanımı 

3-4 yıl arası 7 2,5595 ,8629
7 

 

 

 

,42

0 

 

 

 

0,79

4 

5-6 yıl arası 36 2,5556 ,7394
8 

7-8 yıl arası 69 2,4952 ,6945
6 

9 yıl ve daha 
fazla 

18
9 

2,4440 ,6497
1 

Toplam 30
2 

2,4735 ,6735
1 

 

 

 

Twitter kullanımı 

3-4 yıl arası 7 2,4000 1,171
89 

 

 

 

2,1

26 

 

 

 

0,07

8 

5-6 yıl arası 36 2,4778 1,147
70 

7-8 yıl arası 69 2,3507 1,069
03 

9 yıl ve daha 
fazla 

18
9 

2,7556 1,287
10 

Toplam 30

2 

2,6272 1,231

10 
 

 

 

Facebook kullanımı 

3-4 yıl arası 7 2,9286 ,6921
3 

 

 

 

2,5

71 

 

 

 

0,03

8 

5-6 yıl arası 36 2,6250 ,8506
7 

7-8 yıl arası 69 2,4523 ,8972
8 

9 yıl ve daha 
fazla 

18
9 

2,7940 ,9980
4 

Toplam 30
2 

2,7042 ,9637
4 

 

 

 

Youtube kullanımı 

3-4 yıl arası 7 2,4571 ,7457
8 

 

 

 

1,7

96 

 

 

 

0,13

0 

5-6 yıl arası 36 2,1722 ,6487
8 

7-8 yıl arası 69 2,1435 ,6396
8 

9 yıl ve daha 

fazla 

18

9 

2,3889 ,8942

4 
Toplam 30

2 
2,3053 ,8171

3 
 

 

 

Wikipedia kullanımı 

3-4 yıl arası 7 1,7619 ,7382
2 

 

 

 

1,4

85 

 

 

 

0,20

7 

5-6 yıl arası 36 2,2963 ,9784
3 

7-8 yıl arası 69 1,9493 ,8485
4 

9 yıl ve daha 
fazla 

18
9 

2,1764 ,8829
5 

Toplam 30
2 

2,1297 ,8872
4 

 

 

 

Stumbleupon kullanımı 

3-4 yıl arası 7 2,1429 ,9595
0 

 

 

 

2,1

40 

 

 

 

0,07

6 

5-6 yıl arası 34 2,1961 1,101
32 

7-8 yıl arası 69 1,9130 ,9812

8 
9 yıl ve daha 

fazla 
18
9 

2,2681 1,196
86 

Toplam 30
0 

2,1822 1,144
09 

 

 

 

Forum kullanımı 

3-4 yıl arası 7 2,0952 ,7382
2 

 

 

 

3,4

12 

 

 

 

0,01

0 

5-6 yıl arası 36 2,2778 ,8145
5 

7-8 yıl arası 69 1,9082 ,7068
4 

9 yıl ve daha 
fazla 

18
9 

2,3827 1,012
88 

Toplam 30
2 

2,2539 ,9382
6 
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Podcast kullanımı 

3-4 yıl arası 7 1,0952 ,2519
8 

 

 

 

2,5

43 

 

 

 

0,04

0 

5-6 yıl arası 35 1,5333 ,8173
0 

7-8 yıl arası 69 1,6184 ,9061
8 

9 yıl ve daha 
fazla 

18
5 

1,7333 ,8940
2 

Toplam 29
7 

1,6745 ,8888
8 

 

 

 

Sosyal medya satın alma 

öncesi tüketici davranışı 

3-4 yıl arası 7 2,9307 ,6226
6 

 

 

 

1,6

95 

 

 

 

0,15

1 

5-6 yıl arası 36 3,2707 ,6792

5 
7-8 yıl arası 69 3,2275 ,6608

8 
9 yıl ve daha 

fazla 
18
9 

3,4037 ,6649
3 

Toplam 30
2 

3,3360 ,6679
5 

 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların 

interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların 

interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

Tablo 4.14’de sosyal medya araçlarını kullanma eğiliminin ve satın 

alma öncesi tüketici davranışlarının interneti kullanmaya sürelerine 

göre farklılığını inceleyen F testi sonuçlarına göre, blog özelliklerini 

kullanma sıklığı kullanıcıların interneti kullanma sürelerine göre 

anlamlı farklılık göstermez (p=0,794>0,05). Twitter kullanma sıklığı 

kullanıcıların interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık 

göstermez (p=0,078>0,05). 

İnterneti 3-4 yıldır kullananların Facebook kullanma sıklığı (2,9286) 

diğer kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Aradaki fark 
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anlamlılık değerinin p=0,038<0,05 olmasından dolayı anlamlıdır. 

Youtube kullanma sıklığı kullanıcıların interneti kullanma sürelerine 

göre anlamlı farklılık göstermez (p=0,130>0,05). Wikipedia kullanma 

sıklığı kullanıcıların interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık 

göstermez (p=0,207>0,05). Stumbleupon kullanma sıklığı 

kullanıcıların interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık 

göstermez (p=0,076>0,05). 

İnterneti 9 yıl ve daha fazla süredir Forum kullanma sıklığı (2,3827) 

diğer kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Aradaki fark 

anlamlılık değerinin p=0,010<0,05 olmasından dolayı anlamlıdır. 

İnterneti 9 yıl ve daha fazla süredir Podcast kullanma sıklığı (1,7333) 

diğer kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Aradaki fark 

anlamlılık değerinin p=0,040<0,05 olmasından dolayı anlamlıdır. 

Satın alma öncesi tüketici davranışları algısı interneti 9 yıl ve daha fazla 

kullananlarda (3,4037) diğer kullanıcılara göre biraz aha yüksektir. 

Fakat anlamlılık değerinin p=0,151>0,05 olmasından dolayı aradaki 

fark anlamlı değildir. 
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Tablo 4.15. Sosyal Medya Araçlarını Kullanma Eğiliminin ve Satın Alma Öncesi 

Tüketici Davranışlarının Haftalık İnternet Kullanma Sürelerine Göre Farklılığını 

İnceleyen F Testi 

 Haftalık İnternet 

Kullanımı 

K

işi 

Sa

yıs

ı 

Ortala

ma 

St

d. 

Sap

ma 

F 
Anlaml

ılık 

(P) 

 

 

 

 

 

Blog kullanımı 

0-5 saat 3

4 

2,6348 ,662

24 

 

 

 

 

 

,68

7 

 

 

 

 

 

0,66

0 

6-10 saat 3

2 

2,3359 ,697

37 
11-15 saat 5

9 

2,4760 ,601

93 
16-20 saat 5

0 

2,5183 ,773

95 
21-25 saat 2

7 

2,5216 ,681

56 
26-30 saat 2

8 

2,4732 ,737

05 
31 saat ve daha 

fazla 7

1 

2,4167 ,626

47 
 

 

 

 

 

Twitter kullanımı 

0-5 saat 3

4 

2,4794 1,18

878 

 

 

 

 

 

1,3

81 

 

 

 

 

 

0,22

2 

6-10 saat 3

2 

2,4719 1,24

699 
11-15 saat 5

9 

2,8949 1,17

758 
16-20 saat 5

0 

2,5200 1,27

006 
21-25 saat 2

7 

2,2444 1,04

710 
26-30 saat 2

8 

2,9071 1,19

317 
31 saat ve daha 

fazla 7

1 

2,6479 1,32

081  

 

 

 

 

Facebook kullanımı 

0-5 saat 3

4 

2,6892 1,00

911 

 

 

 

 

 

,33

5 

 

 

 

 

 

0,91

8 

6-10 saat 3

2 

2,5781 1,02

319 
11-15 saat 5

9 

2,7751 1,09

199 
16-20 saat 5

0 

2,7200 ,851

17 
21-25 saat 2

7 

2,5523 ,749

90 
26-30 saat 2

8 

2,8286 ,810

51 
31 saat ve daha 

fazla 7

1 

2,7183 1,02

780  

 

 

 

 

Youtube kullanımı 

0-5 saat 3

4 

2,4074 ,958

62 

 

 

 

 

 

,52

7 

 

 

 

 

 

0,78

8 

6-10 saat 3

2 

2,3125 ,910

07 
11-15 saat 5

9 

2,3415 ,867

48 
16-20 saat 5

0 

2,1420 ,632

40 
21-25 saat 2

7 

2,2444 ,755

15 
26-30 saat 2

8 

2,3982 ,541

00 
31 saat ve daha 

fazla 7

1 

2,3261 ,901

22 
 

 

0-5 saat 3

4 

2,2255 1,05

320 

 

 

 

 6-10 saat 3

2 

2,2448 ,974

57 
11-15 saat 5

9 

2,1243 ,839

40 
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Wikipedia kullanımı 

16-20 saat 5

0 

2,3133 ,916

99 

 

 

 

1,1

24 

 

 

 

0,34

8 

21-25 saat 2

7 

1,9630 ,758

62 
26-30 saat 2

8 

2,1667 ,991

74 
31 saat ve daha 

fazla 7

1 

1,9577 ,774

45  

 

 

 

 

Stumbleupon 

kullanımı 

0-5 saat 34 2,166

7 

1,16

414 

 

 

 

 

 

,29

0 

 

 

 

 

 

0,94

1 

6-10 saat 32 2,302

1 

1,28

504 
11-15 saat 58 2,092

0 

1,12

874 
16-20 saat 49 2,197

3 

1,23

025 
21-25 saat 27 2,012

3 

1,16

751 
26-30 saat 28 2,202

4 

,970

08 
31 saat ve daha 

fazla 71 2,272

3 

1,10

599  

 

 

 

 

Forum kullanımı 

0-5 saat 34 2,186

3 

,857

49 

 

 

 

 

 

,61

9 

 

 

 

 

 

0,71

5 

6-10 saat 32 2,395

8 

,940

67 
11-15 saat 59 2,180

8 

,925

01 
16-20 saat 50 2,126

7 

,890

59 
21-25 saat 27 2,308

6 

,999

68 
26-30 saat 28 2,202

4 

,760

87 
31 saat ve daha 

fazla 71 2,385

0 

1,06

256  

 

 

 

 

Podcast kullanımı 

0-5 saat 33 1,777

8 

1,08

226 

 

 

 

 

 

,81

2 

 

 

 

 

 

0,56

1 

6-10 saat 31 1,688

2 

,898

29 
11-15 saat 57 1,777

8 

,907

06 
16-20 saat 49 1,646

3 

,977

54 
21-25 saat 27 1,370

4 

,541

71 
26-30 saat 28 1,583

3 

,723

65 
31 saat ve daha 

fazla 71 1,718

3 

,879

48  

 

 

 

Sosyal medya satın 

alma öncesi tüketici 

davranışı 

0-5 saat 34 3,352

8 

,577

50 

 

 

 

 

 

,35

9 

 

 

 

 

 

,

9

0

4 

6-10 saat 32 3,345

4 

,611

88 
11-15 saat 59 3,341

0 

,698

21 
16-20 saat 50 3,282

2 

,735

63 
21-25 saat 27 3,233

7 

,559

11 
26-30 saat 28 3,290

9 

,692

77 
31 saat ve daha 

fazla 71 3,418

0 

,704

56  

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

haftalık internet kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık 

göstermez. 
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HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların 

haftalık internet kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık 

gösterir. 

H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların haftalık 

internet kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların haftalık 

internet kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

Tablo 4.15.sosyal medya araçlarını kullanma eğiliminin ve satın alma 

öncesi tüketici davranışlarının haftalık internet kullanma sürelerine 

göre farklılığını inceleyen F testi sonuçlarına bakıldığında, haftalık 

internet kullanma sürelerine göre sosyal medya araçlarının özelliklerini 

kullanma özelliklerine bakıldığında tüm sosyal medya araçlarının 

özelliklerini kullanma sıklıkları tüm kullanıcılar için yakın düzeydedir. 

Anlamlı değerlerinin p>0,05 olmasından olayı sosyal medya araçları 

için H01 hipotezi kabul edilir. Yani, sosyal medya araçlarını kullanma 

eğilimi kullanıcıların haftalık internet kullanma sürelerine göre anlamlı 

farklılık göstermez. 

Aynı durum satın alma öncesi tüketici davranışları algısı için de 

geçerlidir (p=0,904>0,05). Yani, satın alma öncesi tüketici davranışları 

kullanıcıların haftalık internet kullanma sürelerine göre anlamlı 

farklılık göstermez. 
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Tablo 4.16. Sosyal Medya Araçlarını Kullanma Eğiliminin ve Satın Alma Öncesi 

Tüketici Davranışlarının Gelir Durumuna Göre Farklılığını İnceleyen F Testi 

 Gelir Durumu 
K

işi 

Sa

yıs

ı 

Ortala

ma 

St

d. 

Sap

ma 

F 
Anlaml

ılık 

(P)  

 

 

 

Blog kullanımı 

0-500 TL 5
3 

2,5157 ,633
82 

 

 

 

 

,32

6 

 

 

 

 

0,92

3 

501-1000 TL 4
8 

2,5087 ,757
79 

1001-1500 TL 3
3 

2,3409 ,740
79 

1501-2000 TL 2
2 

2,4886 ,818
23 

2001-2500 TL 3
9 

2,4423 ,577
72 

2501-3000 TL 3
9 

2,5299 ,490
59 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

2,4713 ,722
20 

 

 

 

 

Twitter kullanımı 

0-500 TL 5
3 

2,5283 1,21
218 

 

 

 

 

,67

9 

 

 

 

 

0,66

6 

501-1000 TL 4
8 

2,5813 1,05
339 

1001-1500 TL 3
3 

2,4061 1,07
760 

1501-2000 TL 2
2 

2,7818 1,21
406 

2001-2500 TL 3
9 

2,8821 1,26
218 

2501-3000 TL 3
9 

2,5487 1,21
804 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

2,7397 1,47
231 

 

 

 

 

Facebook kullanımı 

0-500 TL 5
3 

2,4845 1,01
767 

 

 

 

 

1,6

06 

 

 

 

 

0,14

5 

501-1000 TL 4
8 

2,4903 ,947
64 

1001-1500 TL 3
3 

2,5869 ,760
89 

1501-2000 TL 2
2 

2,8000 ,963
13 

2001-2500 TL 3
9 

2,8359 ,928
63 

2501-3000 TL 3
9 

2,7949 1,02
853 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

2,9155 1,01
148 

 

 

 

 

Youtube kullanımı 

0-500 TL 5
3 

2,0811 ,505
09 

 

 

 

 

1,9

56 

 

 

 

 

0,07

2 

501-1000 TL 4
8 

2,1875 ,651
55 

1001-1500 TL 3
3 

2,2788 ,738
14 

1501-2000 TL 2
2 

2,6545 1,08
703 

2001-2500 TL 3
9 

2,4282 ,758
01 

2501-3000 TL 3
9 

2,2462 ,989
91 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

2,4233 ,928
03 

 

 

 

0-500 TL 5
3 

2,0755 ,681
38 

 

 

 

 

 

 

501-1000 TL 4
8 

2,3576 ,966
33 

1001-1500 TL 3
3 

2,0808 ,931
81 

1501-2000 TL 2
2 

1,9242 ,762
42 

2001-2500 TL 3
9 

1,9145 ,665
43 
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Wikipedia kullanımı 

2501-3000 TL 3
9 

2,1197 ,959
68 

 

1,4

12 

 

0,21

0 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

2,2701 1,04
566 

 

 

 

 

Stumbleupon kullanımı 

0-500 TL 5
2 

1,7244 1,03
263 

 

 

 

 

3,8

82 

 

 

 

 

0,00

1 

501-1000 TL 4
8 

1,9792 1,12
862 

1001-1500 TL 3
2 

1,8958 1,05
218 

1501-2000 TL 2
2 

2,5606 1,32
292 

2001-2500 TL 3
9 

2,5470 1,08
549 

2501-3000 TL 3
9 

2,2137 1,26
234 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

2,4713 1,01
073 

 

 

 

 

Forum kullanımı 

0-500 TL 5
3 

1,9686 ,719
88 

 

 

 

 

3,5

57 

 

 

 

 

0,00

2 

501-1000 TL 4
8 

2,1875 ,816
23 

1001-1500 TL 3
3 

1,8586 ,464
21 

1501-2000 TL 2
2 

2,3788 1,03
021 

2001-2500 TL 3
9 

2,6068 1,07
299 

2501-3000 TL 3
9 

2,2479 1,02
232 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

2,4540 1,01
201 

 

 

 

 

Podcast kullanımı 

0-500 TL 5
3 

1,3522 ,674
36 

 

 

 

 

4,5

32 

 

 

 

 

0,00

0 

501-1000 TL 4
8 

1,4861 ,858
72 

1001-1500 TL 3
2 

1,5729 ,808
71 

1501-2000 TL 2
0 

1,4667 ,894
43 

2001-2500 TL 3
7 

1,7658 ,732
26 

2501-3000 TL 3
9 

1,9145 ,935
70 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

2,0690 1,01
980 

 

 

 

 

Sosyal medya satın alma 

öncesi tüketici davranışı 

0-500 TL 5
3 

3,0757 ,661
20 

 

 

 

 

5,6

05 

 

 

 

 

0,00

0 

501-1000 TL 4
8 

3,1276 ,506
97 

1001-1500 TL 3
3 

3,1180 ,560
06 

1501-2000 TL 2
2 

3,4067 ,800
04 

2001-2500 TL 3
9 

3,6221 ,689
40 

2501-3000 TL 3
9 

3,5209 ,509
54 

3000 TL’den 
fazla 

5
8 

3,4973 ,690
27 

 

H01: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA1: Sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi kullanıcıların gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 
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H02: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık göstermez. 

HA2: Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 

Tablo 4.16’da sosyal medya araçlarını kullanma eğiliminin ve satın 

alma öncesi tüketici davranışlarının gelir durumuna göre farklılığını 

inceleyen F testi sonuçlarına göre, Stumbleupon özelliklerini kullanma 

sıklığı aylık 1501-2000 TL arası olanlarda daha yüksek düzeydedir. 

Anlamlılık değerinin p=0,001<0,05 olmasından dolayı gelir durumuna 

göre Stumbleupon kullanma anlamlı farklılık gösterir. 

Forum özelliklerini kullanma sıklığı aylık 2001-2500 TL arası 

olanlarda daha yüksek düzeydedir. Anlamlılık değerinin p=0,002<0,05 

olmasından dolayı gelir durumuna göre Forum kullanma anlamlı 

farklılık gösterir. 

Podcast özelliklerini kullanma sıklığı aylık 3000 TL’den fazla geliri 

olanlarda daha yüksek düzeydedir. Anlamlılık değerinin p=0,000<0,05 

olmasından dolayı gelir durumuna göre Podcast kullanma anlamlı 

farklılık gösterir. 

Blog, Twitter, Facebook, Youtube, Wikipedia kullanımı kullanıcıların 

gelir durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Her 

gelir grubundaki kullanıcıların Blog, Twitter, Facebook, Youtube, 

Wikipedia kullanımı yakın düzeydedir. 
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Aylık geliri 500 TL’den az olan kullanıcıların satın alma öncesi 

davranış algısı diğer kullanıcılara göre en düşük düzeydedir. Gelir 

durumu yüksek olan kullanıcıda satın alma öncesi davranış algısı da 

yüksek olmaktadır. Anlamlılık değerinin p=0,000<0,05 olmasından 

dolayı H02 hipotezi reddedilir. Yani, Satın alma öncesi tüketici 

davranışları kullanıcıların gelir durumuna göre anlamlı farklılık 

gösterir. 

4.5. Araştırma Bulguları 

İnternetin en çok kullanma amaçlarına bakıldığında müzik dinleme 

kadınlar tarafından daha sık, ödev yapma kadınlar tarafından daha sık, 

oyun oynama erkekler tarafından daha sık, araştırma yapma kadınlar 

tarafından daha sık, sosyal medya kadınlar tarafından daha sık 

kullanılmaktadır. Erkekler ve kadınların kullanım sıklıkları arasında da 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Film izleme sıklığı ise erkekler ve 

kadınlarda hemen hemen aynı düzeydedir. Film izleme cinsiyete göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Erkeklerin blok özelliklerini kullanma özelliği kadınlara göre daha 

yüksek düzeydedir. Bu doğrultuda blog özelliklerini kullanma eğilimi 

kullanıcıların cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. Kadınların 

facebook özelliklerini kullanma eğilimi erkeklere göre daha yüksek 

düzeydedir. Bu doğrultuda facebook özelliklerini kullanma eğilimi 

kullanıcıların cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. 

Erkeklerin forum özelliklerini kullanma özelliği kadınlara göre daha 

yüksek düzeydedir. Bu doğrultuda forum özelliklerini kullanma eğilimi 
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kullanıcıların cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterir. Diğer sosyal 

medya araçlarının kullanım özellikleri için anlamlılık değerlerinin diğer 

araçlar için ortalama kullanım sıklığı arasında anlamlı fark yoktur. 

Kadınların satın alma öncesi tüketici davranışları algısı erkeklere göre 

biraz daha yüksek olmasına rağmen aradaki fark anlamlı değildir. 

Tüm yaş grubundaki kullanıcıların blog özelliklerini kullanma sıklığı 

birbirlerine oldukça yakın düzeydedir. 26 yaş ve üzeri kullanıcıların 

Twitter özelliklerini kullanma sıklığı diğer kullanıcılara göre daha 

yüksek düzeydedir. Aradaki fark anlamlıdır. Facebook kullanımı 26 yaş 

ve üzeri kullanıcılarda diğer yaş grubundaki kullanıcılara göre daha 

yüksek düzeydedir. Aradaki fark anlamlıdır. 

Blog özelliklerini kullanma sıklığı kullanıcıların interneti kullanma 

sürelerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Twitter kullanma 

sıklığı kullanıcıların interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. İnterneti 3-4 yıldır kullananların Facebook 

kullanma sıklığı diğer kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. 

Aradaki fark anlamlıdır. 

Youtube kullanma sıklığı kullanıcıların interneti kullanma sürelerine 

göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Wikipedia kullanma sıklığı 

kullanıcıların interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Stumbleupon kullanma sıklığı kullanıcıların 

interneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
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Haftalık internet kullanma sürelerine göre sosyal medya araçlarının 

özelliklerini kullanma özelliklerine bakıldığında tüm sosyal medya 

araçlarının özelliklerini kullanma sıklıkları tüm kullanıcılar için yakın 

düzeydedir. Bu doğrultuda sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi 

kullanıcıların haftalık internet kullanma sürelerine göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir. Aynı durum satın alma öncesi tüketici 

davranışları algısı için de geçerlidir. Bu doğrultuda satın alma öncesi 

tüketici davranışları kullanıcıların haftalık internet kullanma sürelerine 

göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

İnterneti 9 yıl ve daha fazla süredir Forum kullanma sıklığı diğer 

kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Aradaki fark anlamlıdır. 

İnterneti 9 yıl ve daha fazla süredir Podcast kullanma sıklığı diğer 

kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Satın alma öncesi tüketici 

davranışları algısı interneti 9 yıl ve daha fazla kullananlarda diğer 

kullanıcılara göre biraz aha yüksektir. 

Youtube kullanma sıklığı her yaş grubundaki kullanıcılarda hemen 

hemen aynı düzeydedir. Anlamlılık aradaki fark anlamlı değildir. 

Wikipedia kullanma sıklığı her yaş grubundaki kullanıcılarda hemen 

hemen aynı düzeydedir. Stumbleupon kullanımı 26 yaş ve üzeri 

kullanıcılarda diğer yaş grubundaki kullanıcılara göre daha yüksek 

düzeydedir. 

Forum kullanımı 26 yaş ve üzeri kullanıcılarda diğer yaş grubundaki 

kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Podcast kullanımı 19 yaş ve 

altı kullanıcılarda diğer yaş grubundaki kullanıcılara göre daha yüksek 
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düzeydedir. Satın alma öncesi tüketici davranışlarına bakıldığında 26 

yaş ve üzeri kullanıcıların algı düzeyi diğer yaş grubundaki 

kullanıcılara göre daha yüksek düzeydedir. Bu doğrultuda satın alma 

öncesi tüketici davranışları kullanıcıların yaşına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yeni nesil web uygulamalarının sunduğu kullanıcı kolaylığı ve anlık 

iletişim ile elde edilen eş zamanlı bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve 

kullanıcıların içerik üretebildikleri dijital ortamlar bireylerin tam olarak 

gündelik yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. 

Sosyal medyada içeriğin kolay oluşturulması, oluşturulan içeriğin kolay 

paylaşılması, ilgi çekici ve hedef kitle üzerinde etki yaratan içerikleri 

aynı zamanda kullanıcıların da paylaşmasına imkan sağlar. Bu durum 

da pazarlama açısından bir velinimet olarak değerlendirilebilir. 

Pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya kullanımı geleneksel kitle 

iletişim araçlarına oranla çok daha düşük maliyet oluşturmaktadır. Bu 

da pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçenin etkin kullanımı açısından 

oldukça önemlidir. Sosyal medya kullanımı ile pazarlama faaliyetleri 

düşük maliyet ile yüksek geri dönüş sağlanabilmektedir. 

Gerçekleştirilecek tüm pazarlama ve alt kolu olarak tutundurma 

faaliyetlerinin hedef kitleye sunulacağı bir platforma ihtiyacı vardır. 

Geleneksel olarak akla gelen gazete, dergi ve televizyon yerini büyük 

oranda elektronik ortamlara bırakmaktadır. Kendini temsil kavramı bir 

bakıma kurulan sosyal etkileşim sürecinde, bireylerin kendileri ile ilgili 

oluşturacakları kişi profilini denetleme arzusu ile yakın ilişkilidir. 

Yani birey kendini istediği gibi temsil ederek diğer bireyler üzerinde bir 

etki bırakma isteği duymaktadır. Şahsi bir metin, imaj ve hareketli 

görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi ileten ya da hizmet veren sayfa 
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oluşturma arzusu, sanal ortamda şahsını temsil etme gereksinimine 

paralel olarak gelişmektedir. Sosyal ortamda metin, imaj ve hareketli 

görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi ileten kişi oluşturduğu imaj 

doğrultusunda karşı taraf üzerinde etki yaratmaya çalışmaktadır. 

Sosyal ortamda metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 

ziyaretçisine bilgi ileten kişi Web 2,0 öncesindeki salt okunur içeriği 

etkileşimli bir  platforma 

dönüştürmüşlerdir. Sosyal ortamda metin, imaj ve hareketli görüntü 

biçiminde ziyaretçisine bilgi ileten kişinin amacı bilgi paylaşımında 

bulunurken, faaliyet gösterdikleri iş kolundan ya da eğilim duydukları 

konularla, aynı eğilime sahip olan bireylerle tanışmak ve etkileşim 

süreçlerini başlatmaktadır. 

Bu içerik oluşturucular, metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde 

ziyaretçisine bilgi iletme hizmeti veren sosyal sayfalar ile sanal ortam 

aracılığı ile bir araya gelmektedirler. Metin, imaj ve hareketli görüntü 

biçiminde ziyaretçisine bilgi ileten ya da hizmet veren sayfalarda 

kurulan etkileşimler sosyal medyayı oluşturmaktadırlar. Sosyal 

ortamda metin, imaj ve hareketli görüntü biçiminde ziyaretçisine bilgi 

ileten kişiler demokratik bir platformda yer aldıklarını 

düşünmektedirler. Bunun sebebi ise sadece belirli kişilerin 

oluşturdukları içerikleri değil aynı zamanda kendi oluşturdukları 

içerikleri de paylaşabilme özgürlüğüdür. 

Sosyal medya; akıllı telefonlar, tablet, bilgisayarlar gibi mobil 

cihazların kullanıcılarının artmasıyla birlikte hızla büyüyen platform 
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olmuştur. Bu büyüme ile birlikte çift yönlü iletişim, kullanıcı kolaylığı, 

sınırların ortadan kalktığı, bilgiye anında ulaşım gibi nedenleri de 

içinde barındırdığı sosyal medya insan hayatında önemli bir yer 

tutmaya başlamıştır. İnternet kullanıcı sayısının gittikçe artması ile 

birlikte sosyal medyada geçirilen zaman da artmaktadır. Sosyal medya 

hesapları kişilerin kendi medya ve topluluklarını oluşturdukları çift 

yönlü iletişim aracı haline gelmiştir. Kullanıcı sayısının günden güne 

arttığı, geleneksel medyanın yerini sosyal medyanın aldığı dijital bir 

dünyanın içerisinde her türlü bilgi ve iletişime açık geniş bir platform 

halini almıştır. 

Sosyal medyanın gelişimi ile birlikte geleneksel medya kendini 

yenilemiş ve sosyal medyaya ayak uydurmuştur. Sosyal medya 

olmadan önce gazete, televizyon, dergi tek taraflı iletişim ve haber alma 

aracıydı. Sosyal medyanın gelişimi ile birlikte gazete, televizyon ve 

dergiler artık internet üzerinden yayın yapar hale geldi; internet 

üzerinden yaptıkları yayınları takipçileriyle paylaşmak için sosyal 

medya hesaplarını kullanmaya başladılar. Hedef kitlelerini seçip 

yayınlarını doğru hedef kitlelerine ulaştırdılar. Hem maliyetlerini 

düşürdüler hem okuyucularıyla, izleyicileri ile takipçileri ile iletişime 

geçtiler. Sosyal medya ile birlikte tek taraflı iletişimin yerini çift taraflı 

iletişim aldı. 

İşletmeler sosyal medya pazarlamasına önem vererek çeşitli kazanımlar 

sağlar. Sosyal medya pazarlaması işletmeler için müşterilerini 

tanımaya, onların beklentilerini anlamaya, sorunlarına çözümler 

getirmeye fırsat sağlamaktadır. Düzenlenen kampanyalar, paylaşılan 



 

92 | TUNCAY TAŞKIN 

 

içerikler ile müşterileri ile duygusal bir bağ kurarak markasına olan 

güveni ve saygısını arttırmaktadır. Uygulanan bu faaliyetler ile 

işletmelerin sahip oldukları markaların, marka bilinirlilikleri artmakta 

ve tüketici gözünde marka sadakatine katkıda bulunmaktadırlar. 

İşletmeler sosyal medya pazarlamasına ayırdıkları zaman, bütçe ve 

yetenekli insan kaynakları sayesinde markalarını daha verimli 

yönetebileceklerdir. Sosyal medyayı etkin ve verimli kullanan 

işletmeler rakiplerine göre daha güçlü olacaklar ve markalarını 

tüketicilerle sosyal ortamlarda buluşturacaklardır. Sosyal medya 

pazarlamasında, sosyal medyaya ayrılan bütçenin gerekliliğine 

inanmak ve doğru hedef kitle üzerinde çalışmak gerekmektedir. 

Tüketiciler bir ürünü satın almadan önce sosyal medyada araştırma 

yapmaktadırlar. Tüketicilerin satın alma öncesi sosyal ağlardaki 

paylaşımlardan etkileniyor olması, markaların sosyal medya 

kampanyalarında daha seçici ve daha dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Sosyal medya kanalları tüketiciler için en fazla kullanılan ve en fazla 

etkilenilen araç olduğu için markalar açısından önemlidir. İşletmeler 

ürün/hizmetleri, markaları ve firmaları ile ilgili tanıtıcı bilgileri sosyal 

medya araçlarında paylaşmalıdırlar. Tüketicilerin sosyal medyada 

ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve içeriklere rahatlıkla ulaşabilmeleri 

sağlanmalıdır. 

Markalar sosyal medya hesaplarında takipçilerini fark etmeli; onlara 

yönelik paylaşımlar ve kampanyalar düzenlemelidir. Sosyal medyada 

markaları takip eden kullanıcıların markalar tarafından fark ediliyor 
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olması, tüketiciyi memnun etmektedir. 

Tüketiciler memnun kaldıkları markaları kendi hesaplarında 

paylaşmaktadırlar. Bu durumu göze alarak markaları tüketicisinin 

profilini takip ve analiz etmelidir. 

Tüketiciler beğendikleri, takip ettikleri markanın ürünlerini satın 

almayı tercih ederler. Buna göre markalar tüketicisinde oluşan marka 

sadakatine karşı tüketicisini ödüllendirmelidir. 

Sosyal medyada ürün ile ilgili paylaşılan bilginin tüketici tarafından 

paylaşılmış olması o bilgiye olan güveni arttırmaktadır. Markalar 

bunun farkına vararak tüketicisini konuşturacak paylaşımlar yapmalı ve 

bu şekilde ürün ve hizmetleri ile ilgili sosyal medyada güven 

oluşturacak çalışmalar yapmayı önemsemelidirler. 

Tüketiciler, markaların sosyal medyada iletişime geçmesi için uygun 

bir yer olduğunu belirtmesi ile markaların sosyal medya araçlarını 

pazarlama açısından daha etkin kullanmaları açısından önemli kabul 

edilmektedir. 

Sosyal medyada markalar çeşitli kampanyalar düzenleyerek 

tüketicisiyle etkileşim içerisinde olmalıdır. Tüketicisiyle etkileşimde 

olan markaların, sosyal medyada marka bilinirliği oluşturması için 

önemli kabul edilmektedir. Markaların sosyal medyada tüm hesapları 

aktif kullanması tüketici tarafından önemli kabul edilmektedir. 
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Sosyal medya araçlarında forum kullanımı arttıkça satın alma öncesi 

tüketici davranışlarında da artış olmaktadır. Bu sonuçla markaları 

forum sayfalarını aktif kullanmalı, tüketicisinin ulaşmak istediği bilgiyi 

paylaşmalı, sorulan sorulara cevaplar vermelidir. İşletmeler markası ile 

ilgili anlatmak istenen tüm bilgileri forum sayfalarında anlatmalıdırlar. 

Facebook ve Twitter satın alma öncesi tüketici davranışlarını en çok 

etkileyen diğer sosyal medya araçları arasında yer almaktadır. 

Facebook ve Twitter markalar tarafından iyi yönetilmeli, tüketicisiyle 

konuşan, sorunlarını dinleyen ve çözen marka imajını yaratılmalı ve 

böylelikle sosyal medyada marka sadakatini ve güvenini 

arttırmalıdırlar. 

Satın alma öncesi tüketici davranışlarında 26 yaş ve üzeri kullanıcıların 

algı düzeyleri diğer yaş guruplarına göre daha yüksek düzeydedir. Yani 

satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların yaşına göre 

farklılık göstermektedir. Bu da 

işletmelerin hedef kitle seçiminde dikkat etmesi gereken ayrıntılar 

arasında yer almaktadır. 

Satın alma öncesi tüketici davranışları kullanıcıların gelir durumuna 

göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Araştırma üniversite 

öğrencileri üzerinde yapıldığından dolayı gelir durumuna göre satın 

alma öncesi tüketici davranışları farklılık göstermemektedir. Farklı yaş 

gurupları üzerinde yapılabilecek çalışmalarda gelir durumuna göre 

farklılığı incelenebilir. 
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Satın alma öncesi tüketici davranışları algısı interneti dokuz yıl ve daha 

fazla kullananlarda diğer kullanıcılara göre biraz daha yüksektir. Uzun 

yıllar internet kullanan kullanıcılar, sosyal medya ve internete daha 

hâkim oldukları için sosyal medyaya duydukları güven dolayısıyla satın 

alma öncesi tüketici davranışları olumlu yönde etkilenmektedir. 

Markalar; pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya kullanımı geleneksel 

kitle iletişim araçlarına oranla çok daha düşük maliyet oluşturmaktadır. 

Bu da pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçenin etkin kullanımı 

açısından oldukça önemlidir. Sosyal medya kullanımı ile pazarlama 

faaliyetleri düşük maliyet ile yüksek geri dönüş sağlanabilmektedir. 

Sosyal medya hesap yöneticileri ilgi çekici ve hedef kitle üzerinde etki 

yaratan içerikleri paylaşması ile birlikte markasının hitap ettiği doğru 

hedef kitle seçmesi gerekmektedir. Sosyal ortamlarda Facebook, Forum 

sayfaları ve blogları daha etkin kullanmaları markaları açısından doğru 

bir yöntem olacaktır. Teknolojik gelişmelerin hızla hayatımıza girdiği 

şu zamanlarda gelişmelere ayak uydurulamaması işletmeleri rekabet 

açışından dezavantajlı bir duruma düşürecektir. 

Bu çalışma 2014-2015 verilerini kapsamaktadır. Sosyal medyanın her 

geçen gün kendini yenilediğini varsayarak bu araştırmada oluşan 

değişiklikleri görebilmek için her yıl tekrarlanması gerekmektedir. 
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Pazarlama yüksek l�sansından sonra yönet�m alanında yüksek l�sans 
eğ�t�m�ne İstanbul Ün�vers�tes� İşletme İkt�sad� Enst�tüsü Yönet�c�ler 
İç�n İşletme Yönet�c�l�ğ� ( Execut�ve MBA) programında devam ed�yor. 
Pazarlama, a�le ş�rketler�nde kurumsal yönet�m, Sosyal medya ve d�j�tal 
pazarlama alanlarında akadem�k çalışmalarıyla b�rl�kte profesyonel 
pazarlama yönet�c�l�ğ�ne de devam etmekted�r.  

Yazarın tuncaytask�n.com bloğunda çeş�tl� güncel yazıları mevcuttur. 
İlet�ş�m �ç�n: tuncaytask�n@gma�l.com 
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