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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada markaların sadece ürün ve hizmet odaklı olmadığını, 

birey ve toplum hayatına dokunan etkileşimlerinde yaşandığı bir süreci 

göstermektedir. Çalışma markaların toplum için ne kadar hassas 

olduğunu gösteren aktivist yaklaşımları ele almıştır. C. Sarkar ve P. 

Kotler’in oluşturmuş olduğu “Brand activism” kavramının markalarda 

kullanım yoğunluğu gösterilmiş olunup, toplamda 5.176 İnstagram 

gönderisi tek tek incelenmiş, 842 paylaşımın marka aktivizmiyle ilintili 

olduğu görülmüştür. Bu kitap Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalında, danışmanlığını Doç. Dr. M. 

Erhan SUMMAK’ın yürütmüş olduğu, Eylül 2021 tarihli “Marka 

Aktivizmi ve Markaların Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma” 

isimli yüksek lisans tezi çalışmasından üretilmiştir. 

Kitabın planlanmasında, araştırılmasında, yürütülmesinde ve 

oluşumunda ilgi ve desteğini esirgemeyen, engin bilgi ve tecrübelerinden 

yararlandığım, yönlendirme ve bilgilendirmeleriyle çalışmamı bilimsel 

temeller ışığında şekillendiren saygıdeğer danışman hocam; Doç. Dr. M. 

Erhan SUMMAK’a aynı zamanda hayatımın bütün dönüm noktalarında 

yanımda yer alan, maddi manevi desteğini esirgemeyen hayat arkadaşım 

Hacer GENÇOĞLU’na sonsuz teşekkür ve minnetimi özellikle 

belirtmek istiyorum. 
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I.BÖLÜM 

MARKA VE MARKAYLA İLGİLİ KAVRAMLAR 

1.1. Marka kavramı 

Marka kavramıyla alakalı bilgiler ve tanımlamalar literatürde birçok 

şekilde anlatılmaktadır. Pazarlamanın bir alt tamamlayıcı olan marka, 

pazarlamanın gelişimiyle paralel ilerlemiştir. Geçmişten günümüze kadar, 

pazarlama olgusu değişimi ve gelişimi sürecinde marka tanımlaması da 

farklılaşmıştır. Amerikan Pazarlama Birliği 1985 yılında pazarlamanın 

tanımını şu şekilde sunmuştur: Pazarlama; özel ve çoklu amaçlara ulaşmayı 

gerçekleştirecek farklıklar yaratmada, fikir, ürün veya hizmetlerin 

fiyatlandırması, tutundurması ve dağıtılmasıyla ilgili planlama ve uygulama 

sürecidir (Tekin, 2007, s. 20). 

Pazarlama, zamansal akışta üretim odaklı klasik pazarlama anlayışından, 

tüketici odaklı, bireysel tüketicilere uzanan kişiselleştirilmiş ürün ve 

hizmetlerin sunumuna kadar evirilmiş bir pazarlama anlayışına bürünmüştür. 

Postmodern zamanda gelişen bireylere kimlik sunumunda alternatifler ve 

özgürlükler sunan yapı, dijitalleşmenin katkısı ile daha bireysel ve soyut 

kimliklerin oluşmasına ve bu kimliklerin ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş 

ürün/hizmetlerin sunulmasına neden olmuştur.  

2004 yılında yayınlanan ve 2013 yılında resmiyeti onaylanan bildiride, 

Amerikan Pazarlama Birliği pazarlama kavramını içeriğinde büyük 

değişikliklerin olduğu bir ilan yayınlamıştır (Amerikan Marketing Association, 

2013). 

“Pazarlama; tüketici, müşteri ve halkın pazarlama fırsatlarını ve 

sorunlarını tanımlamak ve tanımlanan bilgileri pazarlama eylemlerini 

oluşturmak, geliştirmek ve değerlendirmek, pazarlama performansını 
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izlemek, pazarlama anlayışını bir süreç olarak geliştirmek için 

kullanılan bilgiler aracılığıyla tüketiciyi, müşteriyi ve kamuoyunu 

pazarlamacıya bağlayan işlevdir. Pazarlama araştırması, bu konuları 

ele almak için gereken bilgileri belirtir, bilgi toplama yöntemini 

tasarlar, veri toplama sürecini yönetir ve uygular, sonuçları analiz eder 

ve bulguları ve bunların sonuçlarını bildirir”  

19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin gelişmesiyle buharlı 

mekanizmaların kullanılması, fabrikaların yoğunlaşması ve “fordist üretim” 

anlayışının hâkim olmasıyla birlikte üretim kolaylaşmakla kalmamış, alternatif 

ürünler ve rakipler de çoğalmıştır. Birçok alternatif arasında sıyrılmak, 

zihinlerde yer edinmek ve pazardan büyük pasta dilimini almak isteyen 

firmalar, marka kavramıyla farklılaşmayı benimsemektedir. 

Pazarlamanın gelişimine paralel şekilde ilerleyen markanın da önemi 

ayrı bir şekilde artmaktadır. Geçmişte marka vaadinin sahip olduğu 

özelliklerden biri “iyi bir marka ismine sahip olması” gibi temel 

tanımlamalarla pazarlama kitaplarında yer alan durum, günümüz marka 

yönetimi kavramı olarak kendi başına işletme değerlendirenden biri haline 

gelmektedir (Cengiz, 2020, s. 23). 

1.1.1. Marka Kavramının Tanımı 

Marka fenomeni yeni olmamakla birlikte, tarihi eskiçağlara kadar 

gitmektedir. Ürünlerini diğer ürünlerden ayırmak için zanaatkarlar ve üreticiler 

ürünlerine çeşitli izler bırakmıştır. Tarih öncesi avcıları silah sahiplerini 

belirtmek için silahlarının üstüne imzalarını bırakmışlardır. Antik Yunan ve 

Roma çömlekçiler, çalışmaları kurumadan önce üzerlerine parmak işaretlerini 

bırakmışlardır. Antik çağ dönemlerinde sembolik ve dekoratif figürlerle krallar 

ve imparatorluklar otoritelerini sergilemek için kabilesel ya da ulusal 

amblemler ve bayraklar kullanmışlardır. Orta çağda hayvan sahipleri 

hayvanlarını tanımak için işaretlerdi. Marka (brand) kelimesi, yanmak 
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anlamına gelen eski İskandinav kelimesinden (burn) gelmektedir (Knapp, 

2000, s. 87). 

Marka kavramının tam gelişimi ise 20. Yüzyıla dayanmaktadır. İlk 

markalar, kitlesel üretimlerle paketlenen ve yerel dükkanlarda satışa çıkarılan 

pirinç, un, sabun gibi ürün olmuştur. 1900’lü yılların ortalarında kitlesel 

pazarlamaya yönelişle birlikte yeni icat edilmiş ampul, arabaya, radyo gibi 

ürünler reklam çalışmalarıyla kitlelere tanıtılmaya başlanmıştır. Ürün çeşitliliği 

ve seri üretimle beraber, bireylere de yeni yaşam tarzları sunulmuş ve halka 

yakın tiplemeler üretilmiştir. Artık bireylerin gereksinimleri karşılanırken 

ürünlerde farklılaşma ve marka imajı yaratma unsurları göz önüne alınmaktadır 

(Klein, 2002, s. 29). 

Marka kavramının tanımına ilişkin literatürde birçok açıklamayla 

karşılaşmak mümkündür. Bu açıklamalara genel olarak bakıldığında marka 

kavramının; kendisini rakiplerden ayrılmasını sağlayacak ve rakiplerin 

karşısında farklılık semboller bütünü ya da isim olarak algılanmasını 

yaratmaktır. Oysaki marka kavramı sadece bir isim ya da logo değil, markaya 

özgü soyut ve somut tüm değerlerin yorumlanmasını içeren bir olgudur (Elden, 

2013, s. 94). Yine Keegan ve Green markayı “müşterilerin zihnindeki imajların 

ve deneyimlerin karmaşık bir toplamı” olarak nitelendirmektedir (Keegan ve 

Green, 2005, s. 330). Knapp’ın da aktardığı gibi; marka isimleri, markaları ve 

gerçek markalar arasındaki farklılıkları görmenin en iyi yolu, onların göreceli 

farklılıklarını detaylı incelemektir. Bir marka, tüketicinin zihninde ne kadar 

özel hale gelirse gerçek marka tanımına o kadar yaklaşır (Knapp, 2000, s. 7). 

Markalar sürdürülebilir stratejiler doğrultusunda iki hedef kitleye 

odaklanmıştır. Bu hedef kitleler; ürün ve hizmetin sunulacağı dış 

tüketici/müşteriler ve kendi iç çalışanlarıdır. Toplam Kalite Yönetimi'nin 

(TKY) tanımında; klasik anlamdaki müşteri algısından öteye geçerek, müşteri 
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algısı "iç müşteri" ve "dış müşteri" olmak üzere iki farklı grupta ele almaktadır. 

Buna bağlı dış müşteri tatminini sağlamak isteyen marka çalışanlarının (iç 

müşteri) tatminine önem vermesi gerekliğini vurgulamaktadır (Naktiyok ve 

Küçük, 2003 s. 226). Bu yüzden tüketici kavramı iç ve dış olarak iki ana 

karaktere bölünmektedir. 

Pazarlamanın önemli bileşenlerinden olan marka, Türk Dil Kurumu 

sözlüğünde, dilimize İtalyanca girmiş “ma'rka”; “Bir ticari malı, herhangi bir 

nesneyi tanıtmaya, benzerlerinden farklılaştıran özel isim veya işaret.” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Yine Sınai Mülkiyet Kanunu’nca yayınlanan 

resmî gazetede marka kapsamına göre; Marka, bir girişimin mal veya 

hizmetlerini diğer girişimlerden fark edilmesini sağlamak ve marka sahibine 

tanınan korumanın açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde 

kanıtlanabilir olması şartıyla kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar ve 

sesler gibi biçimi olan her türlü işaretten oluşabilir (Sınai Mülkiyet Kanunu, 

2017)  

Marka yönetimi konusunda uzman ünlü pazarlama gurusu Don Schultz, 

21. yüzyılda geleneksel pazarlama anlayışı yerine marka değerinin ölçülmesine 

önem veren ve yatırımları bu doğrultuda yapan bir anlayış olduğu görüşünü 

savunmuştur. Schultz; markayı yaratanların kim olduklarını, neyi ve nasıl 

yapmak istediklerini anlatan bir özet olduğunu belirtmiştir. Marka kavramının; 

içerisinde onu yaratan kurumun misyonunu, vizyonunu, ürününü, hedeflerini, 

değerini, verdiği sözleri ve en önemlisi de gerçeği barındırdığını belirtmektedir 

(Schultz, 2003). 

1.1.2. Marka ve Ürün Ayrımı 

Marka kavramının net olarak anlaşılabilirliği açısından marka ile ürün 

arasındaki ayrımın net bir şekilde yapılması gerekmektedir. Elden; 

pazarlamanın dört büyük unsurlarından (4P) biri olan ürün/hizmetin birtakım 
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süreçlerden geçerek, teknolojik ve fiziksel unsurlar yoluyla tüketime hazır hale 

getirilip pazara sunulduğunu belirtmektedir (Elden, 2013, s. 94). Bu aynı 

zamanda politik pazarlamanın dört unsuru içinde geçerlidir. Pazara sunulan bu 

işler kullanım sonucunda tüketicinin istek ve talebini karşılıyorsa üründür. 

Pazara sunulan ürünler işlevsel bir yarar özelliği gösterirken marka, işlevsel 

özelliğinin ötesinde o ürünün zihinde yer almasını ve bir değer oluşturan 

sembol ya da tasarımdır.  

Bu açıdan ürün üretilen, marka ise soyut olarak yaratılandır. Ürün zaman 

içerisinde değişim gösterebilirken marka zaman içerisinde anlam ve değer 

gelişmesi yaşayabileceği gibi eksilmede yaşayabilmektedir. Marka temel 

olarak bir ürünü temsil etmesinin dışında bir isimden daha fazla anlam 

göstermektedir (Elden, 2013: 94). 

Tablo-1: Marka ve Ürün Arasındaki Farklar. 

Ürün Marka 

• Fabrikada üretilir. 

• Nesne ya da hizmettir. 

• Biçimi özellikleri vardır. 

• Zaman içinde gelişebilir veya 

değişebilir. 

• Tüketiciye fiziksel yarar 

sağlar. 

• Somuttur, fiziksel bileşenleri 

vardır. 

• Beynin sol (rasyonel) tarafına 

hitap eder. 

• Marka yaratılır. 

• Tüketici tarafından algılanır. 

• Kalıcıdır. 

• Tüketici ihtiyaçlarının 

giderilmesinde tatmin sağlar. 

• Tüketici tarafından statü 

göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. 

• Kişiliği vardır. 

• Soyuttur, duygusal bileşenleri 

vardır. 

• Beynin sağ (duygusal) tarafına 

hitap eder. 

 

Kaynak: Aktuğlu, 2004: 95. 

Her marka bir ürün olabilmektedir ancak her ürünün bir marka olması 

kolay olmamaktadır. Ürün üretimi fiziksel bir konumayken, marka tüketicinin 

zihninde oluşan bir değerdir (Aktuğlu, 2004, s. 95). Görüldüğü gibi marka, ürün 
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özelliklerine bağlı ve tüketiciyle iletişimin temelini oluşturan önemli bir 

unsurudur. 

Marka kavramı, çok boyutlu kavram olması nedeniyle farklı 

perspektiflerden ele alınması ve kavramsal çerçeveye oturtulması 

gerekmektedir. Tüketicilerin markaya bakış açısı ile işletmenin markaya 

sunduğu değer ve yargıları farklı algılanabilir. Markaya yüklenen soyut veya 

somut değerlerin tüketici/müşteri bazında nasıl algılandığı önemlidir. 

1.1.3. İşletme Açısından Marka  

Markayı diğer rakiplerden ayıran önemli etkenlerden biri 

ürünün/hizmetin kendisidir. Farklılıklar somut olacağı gibi soyut değerler 

üzerinden de olabilmektedir. Günümüzde daha çok benimsenen yöntem, soyut 

değerler üzerinden farklılaşarak diğerlerine üstünlük sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Soyut farklılığın önemli tutulmasında, ürün ve hizmetlerin 

içerik ya da niteliklerinden çok, tüketici zihninde oluşturulmak istenen imaj 

olgusudur (Erdil ve Uzun, 2010, s. 6). 

Marka yöneticileri ve sahipleri, sunum kavramı ile “farklılık etkisi”1 

yaratmaya çalışarak kendine özgü bir dikkat çekme yöntemi benimsemişlerdir. 

Farklılık yaratma çabaları markalara pazarda farklı stratejilere göre 

konumlandırma çalışmalarına yöneltmiştir.  

Konumlandırma, markaların hedef kitle grubunda kendi imajı 

doğrultusunda yeni bir bakış açısı kazandırma stratejisidir. Elden’nin de 

aktardığı gibi: Marka tüketicilere ve müşterilere her şey olduğunu göstermek 

için çabalarsa, kesin ve net olarak farklılaştırıcı bir konumlandırma olduğunu 

göstermelidir… Konumlandırma stratejileri tüketicinin marka ile sahip olduğu 

 
1 Ürün ve hizmetin farklı olabileceği gibi bunların sunuş tarzları ve tüketici/müşteride 

uyandırdığı hissiyat, doyum ve kullanım farklılığıdır. 
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ilişkiler dizisi bütününü gösterir. Bunlar; fiziksel nitelikler, yaşam biçimi, boş 

zaman kullanımı, kullanıcı imajı ya da mağazanın taşıdığı imajı içermektedir 

(Elden, 2013, s. 350). 

Öte yandan işletmeler markanın somut özelliklerini (isim, logo, slogan, 

karakter vb.) kendine özgü ve belirgin olmasını sağlayarak, yasal platformlarda 

konumunu korumasını kolaylaştırmaktadır. Böylelikle ticari isim hakkını, 

üretim süreçlerini, patent ve telif haklarını koruma altına almış olurlar. Sonuç 

olarak, yapılan yatırımlar güvence altına alınmış, pazarda bu yatırımlardan 

faydalanacak illegal çalışmaların önüne geçilmiş olunur.  

1.1.4. Tüketici Açısından Marka 

Tüketici odaklı bir yaklaşımla marka kavramının değerlendirilmesi, 

tüketicinin markaya olan istekleri, ihtiyaçları, beğenileri, kullanımları ve 

doyumlarına yönelik yapılan tüm girişimleri ele almaktadır. İnsanların satın 

alma öncesi ve satın alma sonrası marka ile yaşayacağı deneyimsel sürecin 

önemini göz önünde bulundurarak, stratejik çalışmaların belirlenmesi 

gereklidir. Tosun’unun aktarımıyla; markaya yüklenen soyut anlamlar, 

tüketiciyle marka arasında bağ oluşumuna zemin oluşturmasından dolayı, 

zaman içinde markaya karşı sadakat duyulmasına neden olabilmektedir (Tosun, 

2010, s. 14). Soyut anlamların yüklenmesi için tüketicilere çağırışımlar yoluyla 

mesajlar gönderilmektedir. Çağırımlarla bağın oluşumu ve iletişimsel sürecin 

yönetilmesi ile ilgili Hollis; marka çağrışımlarının kökenini geçmişte markayla 

birlikteliğe vurgulamaktadır. Köklerini çoğunluğa ait nostaljik anılar veya 

marka reklamlarının verdiği mesajlarla alınabilmektedir. Olumlu çağrışımlarla 

markayı satın alma eğilimine yönetebilir ve sürekliliğini de devamlı kılar. 

Olumlu çağrışımlar sadık müşteriyi yaratabilmektedir (Hollis, 2011, s. 28). 

Tüketici satın alma bazında marka ürün ilişkisi çerçevesinde ürünler üç 

ana kategoriye bölünmektedir. Bunlar; araştırma ürünleri, deneyim ürünleri ve 
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güven ürünleridir (Darby ve Karni, 1973, s. 68). Araştırma ürünleri 

kategorisinde renk, boyut ve tasarım gibi görsel fiziksel unsurlar ile 

incelenirken, deneyim ve güven odaklı ürün kategorileri deneyimler ve 

doyumlar çerçevesinde incelenmesi gereklidir. Deneyimde kullanım kolaylığı 

ve rahatlığı gibi unsurlar ön plandadır. Güven ürünlerinin deneyimlenmesi ise 

çok nadir olarak karşılaşılan satın almalardır. Güven ürünlerinde güvensizlik 

yaşanacak bir olaydan önce deneyimlenen ürün için tüketicinin ürün için çok 

düşünmemesi ve güvenmesi gereklidir. Bu açıdan marka olmanın önemi çok 

büyüktür. Tüketicinin düşünmeden hemen almasını sağlayacak çağrışımların 

marka imajı yoluyla sağlamsı gerekmektedir. Zihinleri bulanık tüketiciler 

markalı ürünler sayesinde alternatif seçimlerinde harcayacakları zamanı ve 

fiziksel eforu minimuma indirecek ve tüketicinin zihin haritasında yer 

edinecektir (Tosun, 2010, s. 14).  

Tablo-2: Marka Yapısı Öncülleri ve Sonuçları 

Marka Tanımı Öncüller/Temeller Sonuçlar 

• Yasal Araç 

 

Sahiplik İşareti. Ad, logo, 

tasarım “Trademark” 

Marka taklitlerine karşı 

hakların ihlalini engelleme 

• Logo Ad, terim, işaret, sembol, 

tasarım, ürün özellikleri 

Kimlik, ad ve görsel kimlik ile 

farklılaşma. Kalite garantisi 

• Kurum Tanınmış kurum adı ve 

imajı. Kültür, insanlar, 

örgüt programı, kurumsal 

kişiliğin tanımı. 

Uzun dönemli değerlendirme. 

Kurumsal kişilikten ürün 

dizisine aktarılan yarar. 

Bütünleşik tutarlı bir mesaj. 

• Shorthand Bilginin niteliğine değil, 

niceliğine vurgu yapar.  

Marka çağrışımlarının hızla 

tanınması. Bilgi işleme sürecini 

ve hızlı karar almayı oluşturma.  

• Risk 

Düşürücü 

Beklentilerin karşılanması 

konusunda güven. 

Marka bir kontrattır, 

anlaşmadır.  

• Kimlik 

Sistemi 

Bir adın ötesinde bütüncül 

olarak yapılanmış, kişiliği 

de içeren altı boyut.  

Yönelim, anlam, stratejik 

konumlandırma, ilgili 
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çevrelerin tümüyle iletişimin 

özü. 

• İmaj Tüketici merkezli tüketici 

zihninde marka gerçekliği. 

Kimliğin değiştirilmesi için 

şirketin girdi oluşturan 

faaliyetlerinin yönetimi. 

• Değer 

Sistemi 

 

Tüketicilerin değerleri 

markaya yansır. 

Marka değerleri tüketici 

değerleri ile eşleşmeli. 

• Kişilik Psikolojik değerler, reklam 

ve ambalaj aracılığıyla 

tanımlanan marka kişiliği. 

Sembolizmle farklılaşma. İnsani 

değerlerin yansıtılması, 

yüklenmesi. Eklenen değerlere 

vurgu. 

• İlişki Tüketici markaya yönelik 

bir tutuma sahiptir. Marka 

insan gibi tüketiciye yönelik 

bir tutuma da sahiptir.  

Kişilik için tanıma ve saygı. 

İlişkiyi geliştirme. 

• Eklenen 

Değerler 

İşlevsel ekstraları yok. 

Tatmini sağlayan değerler. 

Tüketicinin markaya 

yüklediği öznel anlam satın 

alma için yeterlidir. Estetik. 

Anlam ile farklılaşma. Tüketici 

deneyimi. Kullanıcı algısı. 

Performanstaki inanç. 

• Evrim 

Geçiren Şey 

  

Gelişiminin aşamalarında  Değişim. 

Kaynak: Uztuğ, 2005: 19. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi marka, tüketiciler için ürünün/hizmetin 

duygusal ve işlevsel özelliklerini özetlemektedir. Çevresel ve merkezi 

ipuçlarıyla bellekteki bilgilerin “hatırlanmasına”2 ve satın alma eyleminin 

gerçekleşmesinde yardımcı olmaktadır. Marka öncülleri, tüketici belleğinde 

kısa sürede çağırışım yarattığı gibi kısıtlanmış zaman gerilimleri yaşayan 

 
2 Bir müşterinin markanızı hatırlayıp hatırlamaması bir alışveriş listesine girmede ya da bir iş 

teklifi verme şansı yakalamada kritik bir faktör olabilir. Marka hatırlaması ile tanınması 

arasındaki farklı daha iyi anlamak için; (Ayrıca Bkz. David. A. Aaker. (Aralık 2014), Güçlü 

Markalar Yaratmak. İstanbul: Mediacat).  
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tüketicilerin zaman baskısını da minimuma indirgeyebilmektedir. Öncüller 

tüketici için sunulan alternatifler arasında seçim yapmayı kolaylaştırarak 

sürekli kalite garantisi sunan bir kontrat görevi görür (Uztuğ, 2005, s. 20). 

1.2. Marka ile ilişkili kavramlar 

Teknolojik gelişimlere ve küreselleşmeye bağlı artan rekabet ortamıyla, 

ürün ve hizmetler arasındaki belirgin fonksiyonel ve kalite farklarının azalması 

nedeniyle, marka ve markalaşma kavramı farklılaşmanın önemli bir dinamiği 

haline gelmiştir. Ürünün fonksiyonel anlamın yanında, sembolik ve duygusal 

nedenler daha önemli hale gelmiştir (Torlak ve Uzkurt, 2005, s. 16).  

Marka, bir üreticiyi temsil eden imgeler ve fikirlerden oluşan bir 

koleksiyon bütünüdür. Daha spesifik olarak; bir şirketin, ürünün veya hizmetin 

özünü aktaran bir isim, logo, slogan ve tasarım şeması gibi açıklayıcı sözlü 

nitelikleri ve somut sembolleri ifade eder. Marka tanımlaması her ne kadar 

farklı durumlarda ele alınsa da ekonomik yaklaşıma tepkileri de vardır. Eleştirel 

olarak hem kullanımıyla doğrudan ilgili hem de reklam, tasarım, medya ve 

sembolik yorumlarının etkisiyle belirli bir ürün veya hizmetle ilgili 

deneyimlerin durumuna ithafen eleştirilere maruz kalmıştır. Ürün ve hizmete 

bağlı oluşan deneyim ve birikimlerin sembolik soyutlaşmış hallerinin göz 

önüne alınmasına ilişkin kavramlar ele alınmaktadır. Bir marka genellikle 

değerleri, fikirleri, inançları ve hatta kişiliği temsil etmek için geliştirilebilen 

kavramları kullanacağına ilişkin yaklaşımlardır.  

1.2.1. Marka Kişiliği Kavramı 

Literatürde marka ve kişilik ilişkisi özelliği kavramı pek çok teorisyen 

tarafından markanın kişiliği birebir yansıtabileceği iddia edilmektedir (Baştürk, 

2009, s. 32).  
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Teorisyenlerin marka kişiliği ile ilgili savunduğu konular genel itibariyle 

şöyledir; King (1973), değerlere ait bir grup, sese ait bir ton ve zihnin bir 

tutumudur. Alt and Grigg (1988), tüketicilerin markayı algılama derecesidir. 

İnsani niteliklere sahip olunacak şekilde olunması gerekmektedir. Battra 

(1993), klasik mantıkta tüketicinin kişiliği boyutu markayı algılama yoluyla 

alakalıdır. Hankinson Cowking (1993), kişilik sembolik değerlerin ve 

fonksiyonel niteliklerin farklı bir harmanlamasını içermektedir. Restall- 

Gordon (1993), insani özellikleri ve deneyimleri dışa yansıtan durumlar 

markanın temel özelliğini gösterir. Tennant (1994), marka temel özelliğinin ve 

fonksiyonelliğinin üstünde, sahip olunan pek çok özelliği dışa yansıtır. Triplett 

(1994), müşterilerin süreç içinde ve sonunda duygusal tepkilerini gösteren bir 

durumdur. Blackston (1995), insani özelliklerin markada var olmasıdır. 

Upshaw (1995), markanın dışa dönük özelliklerini yansıtır ve insani özellikleri 

ifade eder. Gordon (1996), tüketici ve marka arasındaki duysal ilişkinin bir 

yönelimidir. Son olarak Aaker (1997), Bir markayla ilgili insani özelliklerin 

bütünü olarak marka kişiliğini tanımlamıştır. (Erdil ve Uzun, 2010, s. 75). 

Erdiril ve Uzun Markaların tüketicinin zihninde farklılık yaratacak 

kişilikte yer edinmek istediklerini belirtmişlerdir.  Tüketici gözünde bir kişiliğe 

sahip olan markaların satın alma eğilimi sırasında ilk yeri edinebileceklerini 

söylerler. Marka kişiliği tüketici ve marka arasında anlamlı bir ilişki 

yaratabileceği gibi tüketicilerin markayla ilgili algılarını biçimlendirir ve 

markaya yatırım yapmaları konusunda tüketicileri teşvik edebilir (Erdil ve 

Uzun, 2010, s. 73). 

Aaker’e göre marka kişiliği, insani özelliklerin marka ile bağdaştığı bir 

kümedir. Bu küme içerisinde; yaş, cinsiyet, sosyoekonomik yapı, kültür gibi 

özellikleri yanı sıra sıcakkanlı, ilgili, duygusal ve ciddi olma gibi insani 

özelikleri de içermektedir (D. A. Aaker, 2012, s. 159). 
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Markaların kişiliği ve karakterleri vardır. Başarılı markalar güçlü 

kişilikleri olan firma ve kuruluşlardır. Bir markada karakter özeliğinin olup 

olmadığını anlamak için, o markaya sıfatlar yüklemek ve kişiselleştirmek 

gereklidir. Örneğin bir Marlboro sigara markası için; erkek, sert, maço, kuvvetli 

ve güven veren kişiliği olduğu değerlendirmesi yapılabilir (Çavuşoğlu, 2011, s. 

5). 

İnsan ve marka kişilikleri benzer bir kavramsallaştırmaya sahip olsalar 

da biçimlenişleri ve gelişimleri birbirinden farklıdır. İnsanlar arasında bir 

kişiliğin biçimlenişi ve gelişimi, o kişinin kültürü, davranışları, inançları, 

tutumları ve fiziksel görünümü gibi etkenlere bağlanmaktadır. Markalar ise, 

doğrudan veya dolaylı olarak markanın tüketici ile girdiği iletişimsel sürece 

bağlı gelişmektedir. Kısaca bir markanın kişiliği; ürünün sahip olduğu 

nitelikler, ürün kategorisindeki çağırışımı, marka iletişim çalışmaları, marka 

adı, sembolü, fiyat politikası, penetrasyon ağı ve reklam stratejisi gibi 

uygulamalar biçimlendirmektedir (Uztuğ, 2005, s. 42).  

Marka kişiliği Elden’nin aktarımıyla; Markanın taşıdığı değerler, 

markanın kendisinde bulunan özellikler, bulunduğu kurum kültürünün etkisi, 

yönetim biçimi, pazarlama aktivitelerinin içeriği, reklam, halka ilişkiler gibi 

konulardaki bakış açıları, ürün veya hizmetin özellikleri, tüketici tutum ve 

davranışları, tüketici beklentileri ve istekleri gibi pek çok faktörün etkisiyle 

oluşmaktadır (Elden, 2013, s. 113). 
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Tablo-3: Marka Kişiliği Oluşumu 

Marka Kişiliği 

Samimiyet Heyecan  Yeterlilik Sofistike Sağlam 

Kullanışlı 

Dürüst 

Sağlıklı 

Neşeli 

Cesur 

Canlı 

Yaratıcı 

Çağdaş 

 

 

Güvenilir 

Zeki 

Başarılı 

 

Üst sınıf 

Çekici 

 

Dışa dönük 

Sert 

Kaynak: J. L. Aaker, 1997: 352. 

Batı’nın aktarımıyla tablo 3’te göşterildiği gibi kişileştirme dahilinde 

tanıtımı yapılan nesne, insana has bazı özelliklerle eşleştirilip, benzerlerden 

farklılaştırılabilmektedir. Bu süreçte özelleştirilen ve övülen insan değil, 

tanıtımı yapılan ürün/hizmettir. Ürün ve hizmet her daim sıradan insanların 

gözünde ‘daha iyi, daha güçlü, daha…’ gibi kişiselleştirmelerle 

konumlandırılır. Örnek olarak iletişimin hikâyeleştirilmesinde günümüzde 

sıklıkla gördüğümüz marka maskotları ve reklam karakterleridir. İnsana ait 

duygu ve birikimleri bu karakterler yoluyla tüketici imgesiyle 

özdeşleştirilmektedir. Genelde mizah ve yaratıcılık amacıyla sunulan bu 

karakterler, tüketicide “algıda seçicilikte”3 ve farklılık yaratmakta 

kullanılmaktadır (Batı, 2013, s. 124).  

McCann-Ericson araştırmacılarının bulgularına göre, bir markayla 

tüketici arasında gelişen ilişkiyi, markaya yönelik hislerin ve duygusal bağların 

yoğunluğu belirler. Pazarlamanın amacı, markayla tüketici arasında duygusal 

 
3 Kişi her an sayılmayacak kadar çok sayıda uyarıcıyla karşı karşıyadır. Ancak, bunlardan 

birkaçı belirgin olarak algılanmaktadır. Neyin algılanacağı ve nasıl algılanacağına etki eden 

birçok değişken söz konusudur. Değişkenlere bağlı algı yönün belirlemektedir. (Ayrıca Bkz: Y. 

Odabaşı ve G. Barış. (Kasım 2003), Tüketici Davranışı. İstanbul: Mediacat). 
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bağ kurabilmektir. Bağın oluşumu ve pekiştirilmesi içinse reklamlar önemli 

roller üstlenmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002, s. 372). 

Marka kişiliği konusunda Aaker şunu belirtir; müşteriler/tüketiciler, 

özellikle kıyafet veya arabalar gibi anlamlı olabilecek ürünlerle bağlı olan 

markalara inanmışlar gibi etkileşimde bulunurlar. Sahip oldukları nesnelere 

isim vermeseler de (bazıları arabalarına isim verir) nesnelere ilgi duyar ve 

inanmışlar gibi konuştuklarını duyarız (D. A. Aaker, 2012, s. 160). 

1.2.2. Marka Kişiliğinde Arketip Kavramı  

Arketip kavramının kurucusu olan Carl Gustav Jung, tıp ve psikiyatri 

kökenli bir ruh çözümleyici uzmanıdır. Sembol, bilim alanındaki çalışmaları ve 

(kişisel/ortak) bilinçdışının dinamik ve görüngülerini irdeleyen çalışmalarıyla 

bilinmektedir (Jung, 2005, S. 8). İnsanın doğumundan itibaren içinde yaşadığı 

gizli davranışların temellerine yönelik çözümlemeler sunmuştur. Kolektif 

bilinçdışı kırıntıları, insan bilincinde var olan ve geçmiş yaşantılardan 

kendisine kadar uzanan bir deneyimler bütünü olarak tanımlanabilmektedir 

(Savaş ve Doruk, 2018, s. 210). 

Jung’a göre bilinçdışı olgular iki ana kategoride ele alınmaktadır. Kişisel 

bilinçdışı kişinin yaşamsal deneyimleriyle elde edilmiş ve şekillenmiştir. 

Kolektif bilinçdışı ise kişiye atalarından miras kalmış ve günümüze kadar 

sürekli aktarılan bilgi ve deneyimlerdir. Kolektif bilinçdışı miras yoluyla 

aktarıldığı için temsili imgelerin oluşturduğu arketiplerdir. İlksel imgelerden 

oluşan bu arketipler sayesinde, çevremizdekileri ve durumları hızlı bir biçimde 

algılamamızı onlara belirli bir şekilde tepki vermemizi sağlarlar (Ay ve Yakın, 

2018, s. 164). 

Arketipler, görsel ve/veya işitsel (semboller, imgeler ve mitler yoluyla) 

olarak ve hissedilerek iki şekilde ortaya çıkmaktadırlar (Kurtulay, 2017, s. 355).  
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Arketip, bir olayı, olguyu deneyimlemeye yönelik içsel bir eğilimde 

yönelişlerimizi şekillendirmeye ve düzenlemeye yarar. Örneğin, belli 

korkularımız ve isteklerimiz halihazırda kodlanmıştır. Canlı görüntüler, kişisel 

deneyimler olmasa da zihnimizde yer edinmiştir. Söz konusu korkuların veya 

isteklerin kökenini bilmeyiz. Fare, yılan ve böcekten korkmak, tüm yiyecekler 

arasından belirli yiyeceklere yönelmek bunun göstergesidir (Savaş ve Doruk, 

2018, s. 211). 

Nesneler hayatımızın içinde sembolik gücün verdiği bir anlama sahiptir. 

Bir smokin ve siyah kravat bir olayın önemli olduğunu gösterebilir. Eskiden 

altın bir yüzüğün evlilik anlamına geldiği, ancak günümüzde başarılı reklam 

kampanyaları ile sosyal sözleşmelerde yeni roller elde eden elmas ve pırlanta 

yüzükler birisinin dikkat çeken hayat hikayesi olabilmektedir (Mark ve 

Pearson, 2001, s. 21).  

Jung’un kolektif bilinçdışı arketip kavramıyla marka kişiliği yaratmada 

kullanılan iletişim çalışmaları ve materyalleri tüketiciler farkına varmadan 

bilinç altına ve davranışlarına nasıl yansıdığını göstermeye yardımcı olmaktadır 

(Woodside vd., 2012, s. 596). 

Tablo-4: Mark ve Pearson’ın Marka Kişiliği Ölçmede Kullandıkları 12 Arketip 

Ölçeği 

Arketip 
İşlevleri Örnek Markalar 

Yaratıcı (Creator) Yeni bir şeyler yaratmak Williams-Sonomo 

Yardımsever (Caregiver) Koruyucu, kollayıcı AT&T (Ma Bell) 

Kral (Ruler) Kontrol sağlayıcı Amerikan Express 

Soytarı (Jester) Eğlendirici Miller Lite 

Sıradan adam (Regular Guy) Halinden memnun olmak Wendy’s 

Aşık (lover) Sevgi bulmak ve vermek Hallmark 

Kahraman (Hero) Cesur davranmak Nike 

Asi (Outlaw) Kuralları yıkmak Harley-Davidson 
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Sihirbaz (magician) Etkiyi iletmek Calgon 

Masum (Innocent) İnancı korumak ve tazelemek Ivory 

Kâşif (Explorer) Özgürlüğü korumak Levi’s 

Bilge (Sage) Kendi dünyasını anlamak Oprah’s Book 

Kaynak: Mark ve Pearson, 2001: 13. 

Mark ve Pearson, Marka arketiplerinin pazarlama çalışmalarını daha 

kolaylaştırıcı ve saygıdeğer hale getirdiğini söylemektedir. Anlam yönetimi ile 

ürünü satmakla kalmaz sadık müşteri potansiyeli de sağlar. Şirketler ürünlerine 

arketipsel kişilikler yükleyerek müşterilerine iki şekilde yardımcı olurlar: (1) 

işlevsel bir ürünü veya hizmeti sunar. (2) İnsanların sıradan hayatlarında 

yaşadıkları deneyimlere ortak olup yardımcı olurlar (Mark ve Pearson, 200, s. 

23). 

Pazarlama alanında başlayan büyük rekabet markaların büyük tüketici 

gruplarına ulaşmak için marka kişiliklerini kullanmaya başladıkları 

söylenebilir. Pazarda yaşanan bu süreç marka kimliğinin önemli bir taşıyıcı 

olan marka kişiliğinin ayrıntılarıyla ele alınmasını gerektirmiştir. Marka 

kişiliklerinin, kimliksel yapısını yansıtacak derinlik ve farklılığı sunabilmesi, 

ayrıca yapılacak olan araştırmalarda da kimlik unsunun ayrıntılı şekillerde 

olumlu-olumsuz biçimlerde ele alınması gerekmektedir. Bundan dolayı birçok 

araştırmacı tarafından kullanılmakta olan arketip yaklaşımı oldukça faydalı bir 

araç seti olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde pek çok marka kimlik 

oluşturabilmek adına marka kişiliğinde Jung’un arketip yaklaşımını 

kullanmaktadır (Baştürk, 2009, s. 65). 

1.2.3. Marka Kimliği Kavramı 

Marka kimlikleri, insan kimliği gibidir. Markalar da insanlar gibi doğar, 

büyür, gelişir ve ölümden kaçarlar. Bir çocuğun kimliğiyle benzetilirse; kişisel 

özelliklerinden, fiziksel özelliklerinden, doğduğu kültürden ve bir isimden 

oluşan benzer etkenleri görebilmekteyiz. Zaman ilerledikçe yaşanmış tecrübe 
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ve deneyimlerle marka, insan gibi kimliğini oluşturabilir. İnsan kimliği o insan 

için yön, amaç ve anlam taşır. Markalar içinse hedef, başarı ve kazanç getirir.  

Aaker, İnsanın kendisini sorguladığı gibi markaların da kendisini 

sorgulaması gerektiğini şu sorularla savunur: Temel değerlerim nelerdir? Neyi 

temsil ediyorum? Nasıl algılanmak istiyorum? Hangi kişilik özelliklerini 

yansıtıyor ve yansıtmak istiyorum? Hayatımdaki en önemli ilişkiler 

hangileridir? Bu gibi insan hayatını sorgulayan pek çok soru markalar içinde 

sorgulanmaktadır (D. A. Aaker, 2012, s. 84). Marka kimliğinin oluşumunda 

stratejik planlamalar öne çıkmaktadır. Kimliğin oluşumu konumlandırma ve niş 

pazarlama unsurları açısından önem arz etmektedir. Markanın kendisini 

tanıması beşerî faktörlerin ihtiyaç duyduğu temel sorulara cevap verilmesi 

yolunda öngörülebilir sonuçlara zemin oluşturmaktadır. 

Tablo-5: Marka Kimlik Oluşumu Dört Bakış Açısı 

Ürün Olarak 

Marka 

Kurum Olarak 

Marka 

Kişi Olarak 

Marka 

Sembol Olarak 

Marka 

Ürün Çapı 

/kapsamı 

Ürün özellikleri 

Kalite/değer 

Kullanım alanları 

Kullanıcılar 

Menşei 

Kurum özellikleri 

(örneğin; 

inovasyon, tüketici 

ilgisi, güvenirlik) 

Yerel/küresel 

Kişilik (örneğin; 

samimi, enerjik 

ve kaba) 

Marka-müşteri 

ilişkileri 

(Arkadaş, 

danışman) 

Görsel imge ve 

metaforlar  

Marka 

geçmişi/mirası 

Kaynak: D. A. Aaker, 2012: 95. 

Aaker’e göre tablo 5’te gösterildiği gibi marka kimlik oluşumu dört ana 

bakış açısı etrafında toplanmakta ve toplamda on iki boyutta incelenmektedir. 

Marka kimliği, öz ve genişletilmiş kimliği içermektedir. Öz kimlikte, marka 

yeni pazarlara ve ürünlere yatay ya da dikey ilerlerken sabit kalır. Genişletilmiş 

Genişletilmiş  
--------------- 

Öz 
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kimlik ise birbiriyle bağlanmış, bütünleşik ve anlamlı gruplar halinde organize 

edinilmiş marka kimliği unsurları içermektedir. (D. A. Aaker, 2012, s. 84).  

Marka kimliği, stratejik çalışmalar doğrultusunda yapmış ve yapacak 

olduğu tüm çağrışımların bütünleşik yöntemini yansıtan bir oluşumdur. Bir 

ürünün işlevsel faydalarının yanı sıra marka kimliğinin yansıttığı duygu ve 

çağırışımlar da içermektedir. Artan üretim ve benzer üretim teknolojilerinin 

artması sonucu, aynı kategoride yoğunlaşan rekabetin içinden farklılaşmak için 

kimlik ve imaj çalışmaları önem taşımaktadır. Kimliğin kendine özgü olma 

anlayışı, bireyselliği ifade ederek, ait oldukları kategoride “niş”4 alana ya da 

özel bir konumlandırmada yer edinmesinde katkı sağlamaktadır (Tosun, 2010, 

s. 55). 

Elden; “rakiplerden güçlü konumda olan bir marka, kurum kimliğini 

yansıtan bir özellik gösteriyor ve hedef kitlede markayla ilgili bir ipucu 

gösterildiği zaman bir çağırışım, diğer rakiplerinden farklılaşmasını sağlayacak 

bir kimlik yaratıyorsa, bireysel özelliklerin bulunduğu bir marka yaratılmış 

demektir.” Elden’nin görüşüyle marka; sahip olduğu değerler, anlamlar, 

tüketiciye sunmuş olduğu yararlar, sorunlara yapılan yaklaşımlar, görsel kimlik 

unsurları ile yansıttığı sembolik anam, geçmiş zaman içerisinde tüketici 

deneyimlerinin sonucunda aynen bir insan gibi bir kimlik ya da bir diğer açıdan 

kişilik ortaya koymaktadır (Elden, 2013, s. 114). 

1.2.4. Marka İmajı Kavramı 

Marka imajı, tüketici/müşteri gözünde markayla ilişkili genel 

izlenimlerin ve kanıların bütününü oluştur. Fiyatı, kalitesi, beğenilirlik düzeyi, 

 
4 Niş pazarlamada işletme, ilgilendiği pazarı giderek daha küçük pazar bölümlerine ayırarak, 

boşlukların olduğu bölümleri belirlemekte ve bu boşlukları yeni ürün ve hizmetlerle 

doldurmaktadır. (Ayrıca bkz: http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/19571/208618). 
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kullanım deneyimi, fiziksel veya psikolojik hazzı ve zihinde uyandırdığı 

izlenimler gibi kişilik özellikleri yer almaktadır. 

“Marka imajı, tüketicinin zihin haritasında yer alan markanın bütüncül 

bir resmi olarak tanımlanabilir” (Uztuğ, 2005, s. 40). İletişimsel sürece 

bakıldığında imajın oluşması tüketiciler nezdinde gerçekleşmektedir. İmaj 

öncesi pazarlama iletişimcileri (burada kaynak görevindedirler) marka 

kimliğini oluşturan öğeler (Tablo 5’teki öğeler) tüketicinin algılamasını 

merkeze almaktadır. Kısaca kimlik öğeleri markadan çıkar, tüketici/müşteride 

imaj olarak şekillenmektedir (Uztuğ, 2005, s. 44). 

İmaj, çağrışımlarla bir bütün hale gelmektedir. İletişim çalışmalarında 

soyut çağrışımları merkezi ve çevresel yollarla tüketici/müşteriye ulaştırarak 

bir bütün oluşturulur. Çağrışımlar, birbiriyle bağlantılı bütünleşik bir iletişim 

süreciyle hedef kitlenin deneyimleri ve doyumlarıyla birleşip zihinde imajı 

oluşturmaktadır. Esas olarak çağrışımlar dört kategoride ele alınmaktadır. 

Kullanıcı profili (sosyoekonomik, psikolojik ve sosyodemografik gibi 

dağılımlar), kullanım durumları (ortamı, şekli ve nedenleri), kişilik ve değerler 

(kültür ve kültürün etkisiyle oluşan kişilik) son olarak geçmiş ve deneyimlerdir 

(tarihsel öyküler ve kullanıcı doyumları) (Tosun, 2010, s. 88). 

Marka imajı, metaforik anlamlarla tüketicilerin kişiliğiyle ya da hayal 

edilen anlamlarla ilişkilendirilmektedirler. Tüketiciler markaları seçkin 

karakterlerle veya ünlü tarihi figür, olaylarla sık sık ilişkilendirebilirler. 

Markayı benzersiz kişilik özelliklerine ve boyutlarına sahip kılmak, karakterize 

edilmiş bir marka yaratabilir. İmajı oluşturulan marka ile tüketiciler/müşteriler 

kendilerini ifade ve yansıtmada bulunurlar. Benliğinin spesifik boyutlarını 

göstermede ve kimlik inşasında kullandıkları ürün/hizmetin sembolik 

anlamından yararlanmaktadırlar. Tüketiciler ürün ve hizmetin kendisinden çok 

duygusal tatminkârlık yaşamak için satın almaktadırlar. Kendi özünde 
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yaşadıkları yetersizlik ve tutarsızlığı nesneler üzerinden arzu ettikleri tatmini 

sağlama yoluna giderler. Psikolojik bakış açısına göre, tüketiciler reklamlarda 

insanlaştırılmış, soyutluk katılmış reklamlara ilgi göstermektedirler. Sonuç 

olarak, tüketiciler (hedef kitle, müşteri, alıcı vb.) kişiliğini beğenen biriyle 

etkileşime girmiş gibi rahatlık yaratan markalarla ilişki kurmayı arzu 

etmektedir (Lau ve Phau, 2007, s. 424). 

Elden’nin aktarımıyla marka imajının zihinlerde oluşturulmasında etkili 

olan kaynaklar vardır. Bu kaynaklar (Elden, 2013, s. 117):  

• Deneyim: Marka daha önce kullanılmıştır. Kullanımdan sonra doyum 

ya olumlu ya da olumsuz olmuştur. Marka özellikleri ve inanırlığı 

konusunda sıklıkla bilgilendirilmektedir.  

• Kişisel: Ağızdan ağıza bir iletişim süreci vardır. Arkadaşlar, 

meslektaşlar, ürünü deneyimleyen kimseler, kullanıcı yorumları 

markanın özelliklerini ve çağrışımlarını iletmektedir. 

• Halk: Marka kitle iletişim araçları ve halka ilişkiler çalışmalarıyla 

kendini duyurmuş ya da tüketici ve özel kuruluş raporlarında analiz 

edilmiştir. 

• Ticari: Reklam, mağaza ürün yerleşimi, ambalaj ve satış görevlileri 

markanın özelliklerini ve değerini iletmede önemli kaynaklardır. 

1.2.5. Marka Şeffaflığı Kavramı 

Kamu, kurum ve kuruluşlarda şeffaflık konusu 21. Yüzyılın çokça 

üzerinde odaklandığı bir konu haline gelmiştir. Hood, iyi yönetimin ve nasıl 

şeffaf olunması gerektiğini 21. yüzyıla girerken anlaşılmaya başlanmış ve 

bunlara önem veren kişi ve kurumlar tarafından uygulanmaya başlandığını 

vurgulamıştır (Hood, 2007, s. 192). Bireylerin ve toplumların gerekse kendileri 

gerekse kurum ve kuruluşlarla olan iletişimleri dijital çağda daha interaktif ve 

yüksek seviyelerde işlenmektedir. Böyle bir durumda şeffaflık konusu 

incelendiğinde karşımıza “güven” kavramı çıkmaktadır. Türk Dil Kurumunda, 

çekinme ve kuşku duyulmadan inanma ve bağlanma duygusu, olarak açıklanan 
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bu kavram (TDK, 2020); insan ilişkilerinde olduğu kadar, marka 

tüketici/müşteri ilişkilerinde de önemli bir role sahip olmaktadır. 

Günümüzde, kurumlar kâr amacı bakmaksızın, tüketicinin desteğini 

alma, tüketicilerle uzun döneme yönelik iyi ilişkiler oluşturma ve sürdürme 

çalışmalarıyla karşılıklı iyi niyet ve güven tesis etme gibi amaçlara yönelen 

halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirmelerini zorunlu kılmaktadır (Boztepe, 

2013, s. 54). 

Güven unsurunun oluşması halka ilişkiler departmanlarının kurulması ve 

çalışmasına bağlı olarak gelişmiştir. Hatun halka ilişkiler kavramını şöyle 

açıklamaktadır: Gerek kamu kurumlarının gerekse özel sektör kuruluşlarının ve 

sivil toplum örgütlerinin; tüketiciler, müşteriler, çalışanlar, medya kuruluşları, 

paydaş ve üyeler gibi hedef kitlelerle iletişimin, iyi niyeti ve anlayışı temel alan 

karşılıklı uzun vadeli ilişkiler geliştirmesinde halkla ilişkiler çalışmaları önemli 

bir yer edinmektedir. Kuruma yönelik güvenin tesisi için hedef kilerlerle halkla 

ilişkiler çalışmalarının iyi sürdürülmesi gerekmektedir (Boztepe, 2013, s. 54). 

Şeffaflık ve kurum kavramları yan tana geldiğinde genelde üretimden 

satışa kadar geçen sürecin ekonomik açıklığı olarak görülse de Smith; şeffaf bir 

yapının olması için kurum yetkililerinin ve paydaşlarının kendi çıkarları 

doğrultusunda istismar etmemesi, kendi çıkarlarını düşündükleri kadar 

kamunun ve hedef kitlenin çıkarlarını da düşünerek, sosyal sorumluluk 

çerçevesinde hareket etmesi ve hatta bazen aktivizme başvurması gerektiğini 

vurgulamıştır.  Dijital bir halka ilişkilerin doğası şeffaflığı zorunlu kılmakta 

olduğunu eklemiştir (Smith, 2002, s. 82). 

Yeni çağın dinamik rekabet şartları, hızla gelişen iletişim teknolojisi ve 

sosyal medya, paydaşların, tüketicilerin çevresel ve toplumsal konulara artan 

ilgileri başta marka paydaşları olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeye 

yöneltmektedir. Tüketici ve müşterilerle dürüst ve güvenilir iletişim temeline 
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dayalı karşılıklı ilişkiler geliştirip devam ettirmek için marklar, halkla ilişkileri 

doğru kullanan, yaptıkları her faaliyette şeffaflığı esas almakta ve 

faaliyetlerinin sorumluluğunu alıp, onlar hakkında hesap verebilir olmayı kabul 

etmektedirler (Şentürk, 2016, s. 60). 

Markaların daha şeffaf iletişim sürdürebilmesi için yapılması gerekenleri 

şu şekilde sıralamak mümkündür (Murphy, 2011, s. 8).  

1. Markalar kendi sosyal ve çevresel hedeflerini belirlemeli. Şeffaflığın 

ne anlama geldiğini tanımlamalı ve yaklaşımını buna göre 

belirlemelidirler. 

2. Çalışanlarına özellikle önem vererek, paydaşlarıyla ortak bir diyaloğa 

dahil etmelidirler. 

3. Dış çevreyi analiz ederek paydaşlarının beklentilerini anlamalı ve 

cevaplarına öncelik vermelidirler. 

4. Kurumsal yönetim politikalarını ve diğer bilgileri dijital mecralarda 

yayınlamalı.  

5. Yönetim kurulunun kurumun resmini tam olarak incelediğinden emin 

olması gerekir. Kurum içi kontrollerin sağlıklı yapılması amacıyla 

gerekli bilgileri aktaracak bir kurul oluşturulmalıdır. 

6. Kamuyu ilgilendirecek konulara değinirken mesajı şirket 

çalışanlarının da dahil edilmesi gerektiği hesaplanmalıdır. 

7. Kurumların planlanan iş süreçleri ile alakalı sosyal ve politik 

konularla ilgili düşüncelerini gönüllü bir şekilde açıklamaları 

önemlidir. Böylesi bir süreç hem rekabet için hem de kurum için 

avantajlıdır.  

8. Zorlu sorulara olabildiğince samimi ve doğru cevap verilmeli. Hitap 

edilen kişiye doğduran konuşulmalıdır.  

Dolayısıyla teknolojide ilerleyen yenilikler ve internet, enformasyonun 

taraflara paylaşılma seviyesini arttırmasıyla şeffaflığı da arttırmakla kalmaz, 

aynı zamanda çalışanların kimliklerini belli etmeden başka bir yerde 

duyulamayacak bilgileri paylaşmasına da imkân vermektedir (Şentürk, 2016, s. 

61). Kurum içindeki iletişimin doğru ve dengeli olması, oluşabilecek krizlerin 
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önceden öngörülmesini ya da var olan krizin çabuk çözülmesinde de etkili 

olmaktadır. 

Ürün veya hizmetin pazarlanması dışında, müşteri/tüketiciyle 

gerçekleşecek olan iletişimsel sürecin zemininde şeffaflık değerine değinmek 

karşılıklı güven ilişkisine dayalı toplum dinamiklerine hızlı reaksiyon 

gerçekleştiren markalar yaratabilmektedir. Toplumun ihtiyaç duyacağı 

enformasyonlara hızlı ve geçerli ulaşmakla kalınmaz, aynı zamanda çift yönlü 

iletişiminde faydalarından yararlanılabilinir. 

1.3. Toplum ve Marka İlişkisi 

Markayla ilgili temel kavramlara değindikten sonra bu bölümde 

markaların toplum ve birey için önemli bir olgu olmasına, toplumla 

kaynaşmasına neden olan sürece değinilecektir. Toplum nezdinde sadece 

önemi ürün ve hizmet sağlayan kuruluş olmalarının dışında duygusal ve sosyal 

bağların kurulmasında temeli teşkil eden dinamiklere bakmak gerekmektedir. 

Dijitalleşme öncesi markalardan beklenen ürün veya hizmetin temel 

işlevinin yerine getirilmesiyken, bugünün tüketicileri; markaların toplumsal 

olaylara bakışını, çevresel sorunlara yaklaşımını, hangi tarz ve fikir sahibi 

olduğu konusunda bilgi sahibi olmayı istemektedirler. Markların sosyal, 

kültürel ve psikolojik boyutlarıyla farklı şekilde incelenmesi kolay olmayan bir 

durumdur. Sadece fiyat bazında değil sınıf ve statü gibi sosyolojik; motivasyon 

ve alışkanlık gibi psikolojik, zevk ve anlam gibi antropolojik değişkenliklerinde 

ele alınması gerekmektedir (Aksoy, 2010). 

1.3.1 Marka Toplulukları 

Marka toplulukları kavramında bahsetmeden önce topluluk kavramına 

ve oluşumuna göz atmak gerekmektedir. Marka ve topluluğun aynı çerçevede 
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ele alınması için iki kavramın tam karşılığının bilinmesinde yarar vardır. 

Markanın tanımı ‘Marka Nedir?’ başlığında izah edilmiştir. 

Topluluk, toplumun daraltılmış bir kesimi olmayıp, toplumlar kavramı 

içerisinde hayatlarını sürdüren benzer karakteristik özelliklere sahip bireylerin 

birleşimidir. Benzerliğe dayalı bu birliktelikler ister kan bağı ister din, ister dil, 

isterse etnisite gibi temel ortaklıklar etrafında müşterek eylemlerden hareketle 

oluşmaktadır. Üyeler arasında bağlayıcı ve yaptırım söz konusu olabilmektedir 

(Oktik ve Nas, 2005, s. 122). Yine Türk Dil Kurumu Sözlüğünde topluluk; 

nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, 

cemiyet olarak açıklanırken bir diğer açıklamada aynı yerde bulunan insan 

kalabalığı olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2020). 

Topluluk sözcüğü günlük hayat içerisindeki diyaloglarda sıkça 

kullanılan, karşılıklı idrak edilebilen ancak kavramsal tanımı yapılması güç bir 

sözcüktür (Cohen, 1985, s. 97)  

Alman sosyolog Tönnies 1887 yılında üyeler arasındaki ilişlere bağlı 

topluluk kavramının tanımı yapmıştır. Topluluk kavramını bir arada, çok yakın 

ve yoğun ilişkilerin yaşandığı bir oluşum olarak nitelendirilmektedir 

(Appelbaum, 1986, s. 27).  

Tönnies’e göre aynı amaç ve istekler etrafında bulunan ve birbirlerine 

sıkı bir şekilde bağlı olan sosyal varlıklar topluluğun temelini oluşturmaktadır. 

Bu topluluğa ait olan bireyler arasında iş bölümlemeleri bulunmakta ve iş 

bölümleri gerçekleştiğinde davranış ve sorumluluk bilinci aynı ahlaki değerlere 

bağlılığı göstermektedir (Tönnies, 1957, s. 119).  

Tönnies’in bahsettiği sorumluluk ve davranış sonucu oluşan ahlaki 

değerleri Cohen semboller ve sınırlarla açıklamaya çalışmaktadır. Sınır 

topluluğun başlangıç ve bitiş noktalarını ifade ederken, semboller topluluğun 
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hem kendisini hem de topluluk dışındakilerin topluluğu nasıl algıladıklarıyla 

ilgilidir. Sınırın ve sembolün temel nedeni farklıkların olmasından 

kaynaklanmaktadır (Cohen, 1985, s. 98). Dinsel, yaşamsal ve kültürel 

ritüellerin farklılığı —postmodern dönemle birlikte bireysel yaşam farklılığına 

kadar özelleşmiş, dar gruplara kadar indirgenmiş-— sınır ve sembollerle 

açıklamıştır. Tosun ve Aşcı’nın da aktardığı üzere; postmodern tüketim anlayışı 

günümüz bireylerini kendi yerlerini bulmak adına farklılaştırma isterler ve 

bulma arayışında tüketilen imajlarla, metalarla bütünleşmektedirler (Tosun ve 

Aşçı, 2018, s. 48). 

Topluluk kavramı pazarlama unsuru açısından “sanal topluluk” olarak 

ele alınmaktadır. Sanal topluluk' terimi, İnternet öncüsü Howard Rheingold 

(1993) tarafından ortaya atıldı ve bireylerin sanal alanda özel ilişkiler 

geliştirmek amacıyla uzun süreçler boyunca ve yeterli duyguyla toplumsal 

iletişim kurduğu sosyo-kültürel gruplaşmalar olarak tanımlanmaktadır 

(Rheingold, 1993). Sanal tüketim toplulukları, tüketimle ilgili ilgi alanlarını 

açıkça merkezine alan belirli bir sanal topluluk alt grubudur. Bunlar, 'çevrimiçi 

etkileşimleri belirli bir tüketim etkinliği veya ilgili faaliyet grubu için paylaşılan 

coşkuya ve bilgiye dayanan bağlı gruplar' olarak tanımlanabilir (Kozinets, 

1999, s. 253).  

Markalar bu aidiyet duygusunu gösterebilmek adına stratejilerine kimlik 

ve imal unsurları oluşturmaktadırlar. Karşılıklı olarak bireyler de bu imaj 

aktarımından faydalanmak ve marka imajıyla bütünleşmek adına marka 

topluluklarına katılmaktadırlar. Bireyler hem kendileri için hem de markayla 

aralarında anlam ve imaj aktarımı oluşturacak farklı bir ilişki yolunu 

deneyimleyeceklerdir (Tosun ve Aşçı, 2018, s. 47-48). Topluluk aidiyetine olan 

bağlılığın artması, bireyler arasındaki bağın da artasını sağlamaktadır. Topluluk 

üyeleri kendilerini hem güçlü marka imajıyla hem de bu imaj etrafında toplanan 

diğer topluluk üyelerinin imajıyla ifade etme ihtiyacı duyabilmektedirler. 
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Kısaca karşılıklı iki yönlü simetrik iletişim modeli olduğu söylenebilir. 

Karşılıklı dengelerin oluşturulması, anlayışın sağlanması ve taraflar arasında 

bir uyumun esasıdır.  

Birçok pazarlamacı için marka topluluklarını oluşturma en az iki 

nedenden dolayı etkili bir pazarlama programı olarak görülebilmektedir. İlki, 

marka toplulukları sorunların çoğuna tabi olmazlar. İletişimsel süreç 

topluluklarla farklı bir seviyede işlemektedir. Geleneksel pazarlama 

yaklaşımının dışında medyanın parçalanması ve beraberinde karışık kitlesel 

reklam kampanyalarının karşılaştığı pazarlama iletişimi, marka topluluklarına 

yoğun marka sadakatinin ifade edildiği ve desteklendiği programlarla duygusal 

bağlantılarla oluşturulmakta (Bagozzi ve Dholakia, 2006, s. 45). 

İkincisi marka toplulukları giderek artan popüler tüketici güçlenmesi 

hareketiyle çakışmakta. Firmaların kendilerine yeni rotalar belirlemesine teşvik 

etmektedir. Önemli kararlar almak ve karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iş 

birlikleri yapılıyor. İş birlikleri etkinliklerinde markalar, topluluklarının 

çıkarlarını ortak görüşlerle paylaşmak ve diğer benzer tüketicilerle etkileşimde 

bulunmak amacıyla gerçekleştirebilmektedir. Markayı ikna eden müşteriler, 

satın alma davranışlarında sadık olmakta ve daha ikna edici, etkili olacak 

markalara bağlanabilmektedir (Bagozzi ve Dholakia, 2006, s. 46). 

İnanma ve ait olma arzusu marka topluluklarında kolayca bulunan 

bilgiler, pazarlamacıların kişisel kimlik, sosyal kimlik ve marka kimliği 

arasındaki karmaşık ve hayati öneme sahip kültürel ilişkiye odaklanmalarını 

sağlamaktadır. Bu bilgilerin analizi ve çözümlenmesi markaya toplumu 

birbirine bağlayan kolektif bir konumlandırmayı takip edecekleri ve kendilerini 

birbirlerinden ayırt etmelerine yardımcı olacak önemli bilgiler sunacaktır 

(Kozinets, 1999, s. 253). 
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1.3.2. Lovemark Kavramı 

Bugün, hemen hemen her şeyin markalaştığı bir tüketim dünyasında, her 

tüketicinin sevdiği bir marka, sözde lovemarka sahiptir. Günümüzde, 

tüketicilerin bir markaya bağlı kalmasını sağlamak için ticari bir ilişkinin 

dışında daha kişisel bir seviyede bağ kurulması gerekiyor. Dünyanın en sadık 

müşterine sahip olmak için uzun süre boyunca devam eden tutarlı ve köklü bir 

aşk markasının olması gerekmektedir. Sonuç olarak bir markanın ne olduğunu 

ve ne olması gerektiğini tüketiciler karar verir. 

Aşk markası (lovemark) ya da marka aşkı, Saatchi ve Saatchi Reklam 

Ajansı’nın yaratıcı direktörü olan Kevin Roberts’ın ortaya çıkardığı bir 

kavramdır (Roberts, 2006, s. 76) Marka topluluklarıyla birebir bağlantılı olsa 

da farklı olarak bireysel duyguların, öznel soyut bir aşkın varlığından 

kaynaklanır. Marka topluluklarıyla olan bağlantısı ise benzer duyguların ortak 

bir alanda buluşması ve aşkın sosyal hareketlerle eyleme geçişidir. 

Lovemark, bir marka yeri doldurulamaz olduğunda değil; karşı 

konulamaz hale geldiğinde, bir nedenden dolayı sadakatten dolayı değil, bir 

nedenin ötesinde, fiyat ve özelliklerin ötesinde sadakat yaratan bir marka haline 

geldiğinde olan şeydir. Bir markanın sevilmesi için duygusal markalaşmaya ve 

tüketici duygularının memnun edilmesine vurgu yapılmaktadır. Lovemark 

teorisi sadece duyuları temel almakla kalmaz aynı zamanda tüketici kararlarının 

%80’ini duygulara dayanarak verdiğini ve bu duyguların marka sadakatinin 

yanı sıra marka bağlılığını da geliştirdiğini belirtirmektedir (Amin ve 

Danielsson, 2012, s. 19) 

Kevin Roberts’e göre, markaların tüketicinin gözünde saygı kazanması 

gerektiğini ve bunun sonunda marka aşkı oluşabileceğini belirtmekte. Marka 

aşkının ise üç boyutta gerçekleşeceğini ekler. Bunlar; gizem keyif verme ve 

samimiyettir (Roberts, 2006, s. 77).  
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Gizem, markayla ilgili bilinmeyenlerdir. Markanın sıra dışı hikayesi, 

miti ve simgelerini ifade etmektedir. Aşk markası, geçmiş ve bugünü 

birleştirerek insanların tahayyül edecekleri markalardır. Ayrıca bir markanın 

ilişkili olduğu ikonlar, renkler, mitler ve sembolü vardır. Bu özelliklere sahip 

markalar gizemli olup kişilere ilham kaynağı olmaktadır. Keyif verme 

(hissiyat) boyutuna göre marka, tüketicilerde keyifli bir duygu yaratmalıdır. Bir 

markadan keyif almanın yolu ise beş duyuya hitap edilmesi ile mümkündür 

(Roberts, 2006, s. 77). Duyu organlarının pazarlamada bir mesaj unsuru olarak 

temellendiği lovemark yaklaşımına göre; tüketicilerle derin duygusal bağların 

kurulmasını ifade etmekte. Duyusal boyutta görme, işitme, koklama, tatma, 

dokunma gibi durumlar duyguları biçimlendirmekle kalmaz deneyim oluşumda 

da aktif rol oynamaktadır (Çakır, 2010: 51). 

1.3.3 Kültür ve Marka İlişkisi 

Kültür mefhumu sosyal bilimler içerisinde farklı disiplinlerce ele 

alınmaktadır. Çeşitli disiplinlerce ele alınışı çokça ve farklı kültür 

tanımlamaların oluşmasına neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı kültür, 

tanımlaması halen tartışmalara neden olan bir mefhumdur. 1952 yılında 

Amerikalı antropologlar Kroeber ve Kluckhohn’un ele almış olduğu çalışmada 

kültür kavramı üzerine 164 farklı tanımlama yapıldığını tespit edilmiştir 

(Kroeber ve Kluckhohn, 1952, s. 149).  

Akademik çalışmalarda sıkça atıfta bulunulan kültür kavramına örnek 

verilirse Hofstede kültürün bireyleri, grupları veya grubun belirli üyelerini 

diğer üye ve gruplar içerisinden kategorik bir şekilde ayırt eden düşüncenin 

kolektif hali olduğu görüşünü savunur. (Hofstede vd.,  2010, s. 6). Tylor, kültür 

kavramını; inançları, bilgileri, sanatı, hukuku, töreleri, ahlaki değerleri, 

bireylerin ve toplumun sahip olduğu tüm norm ve alışkanlıkların tamamını 

kapsar (Avruch, 1998, s. 135). Kroeber’e göre ise kültür; öğrenilmiş ve 
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aktarılmış eylemler, teknikler, alışkanlıklar, fikirler, değer ve davranış 

kalıplarının tamamıdır (Kroeber, 1965, s. 395).  

İşletmeler bulundukları ekosistemin bir parçası olduklarından, toplumun 

sahip olduğu temel dinamiklere veya ekosistemdeki davranışlara göre güçlü 

oranda etkilenmeleri doğal bir durumdur. İşletimleri canlı bir organizasyona 

çeviren olgu, tüm faaliyetlerinin içerisinde bulunan toplumlardaki bireylerden 

kaynaklamaktadır. Söz konusu bu bireyler gerek kendi toplumlarının gerekse 

kendilerine özgü olan bireysel/özgün kültürün karışımından oluşan bir işletme 

kültürünün temelini şekillendirmektedir (Pado ve Tezcan, 2018, s. 277).  

Kültür, toplum üyesi olan bireylerin yaşam biçimini şekillendirir. 

Toplumun sahip olduğu tüketim biçimleri, ihtiyaçları, ihtiyaçların öncelikli 

sıralaması ve ihtiyaçların giderilme şekilleri kültürün bir işlevidir. Kültürel 

değerler ve dinamikleri tüketici davranışını dolayısıyla tüketimin kendisini 

etkilemektedir (Odabaşı vd., 1995, s. 152). 

Tüketim ürünleri, kullanım biçimleri ve ticari değerlerinin dışında 

kültürel anlama da sahiptirler. Tüketim mallarının kültürel anlamı yoksa 

başarısızdır. Bu anlamlar sürekli bir geçiş içerisindedir ve tüketim mallarında 

sabitlik yoktur. Kültürel anlam birkaç oluşumunun arasında akar. Sosyal 

dünyada kolektif desteklerle, tasarımcılarla, üreticilerle, reklamlarla ve 

tüketicinin bireysel çabalarıyla tüketim malları geleneksel bir yörüngede 

hareket etmektedirler. Genellikle kültürel anlam, ilk aşamada bir tüketim 

ürününe veya hizmetine, daha sonra da ürün veya hizmet aracılığı ile tüketiciye 

aktarılmış olmaktadır. Başka bir deyişle kültürel anlam üç yerde yer alır; 

kültürel olarak oluşturulmuş bir dünya, iyi tüketim ve bireysel tüketicidir 

(McCracken, 1986, s. 71) 

Markalar pazarlama stratejileri geliştirilirken, kültürel değerlerden farklı 

biçimde yararlanırlar. ABD'de biri batıda liberal üniversiteden diğeri batıdan 
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muhafazakâr üniversitede olmak üzere iki grup öğrenciye, birer kültür değeri 

ile özel tüketim envanteri verilmiştir5. İki envanterlerde bazıları şunlardır: 

Kültür Değeri 

Lüks bir hayat 

Heyecan verici yaşam 

Özgürlük 

Ulusal güvenlik 

Özel Tüketim Değeri  

Hızlı hizmet  

Güvenilir reklam  

Kirliliği azaltma  

Uygun mağaza yerleri 

Ayrıca, öğrencilerden kültür ve tüketim değerleriyle birlikte 20 otomobil 

niteliklerin önem sıralamasına göre yapmaları istenmiştir. Buna ek olarak, 

tüketim malları üzerinde önemli olan 15 sosyal sorunun önem sıralaması 

istenmektedir. Liberal üniversitedeki öğrenciler eşitlik, kendine saygı, mantık, 

bilim ve heyecanlı yaşam tarzı konularında; buna karşılık muhafazakâr 

üniversite öğrencileri ulusal güvenlik, yardımlaşma, gelenek ve görenek, sosyal 

sorumluluk konularında daha yüksel değerleri benimsemişlerdir. Otomobil 

özelliklerinde ise, liberal kesim kurşunsuz benzine uygunluk, performans ve 

daha az çevreye kirlilik kriterlerine önem verilirken; muhafazakâr kesim ise, 

hızlı servi, geniş otomobil, lüks ve prestij kriterlerine önem vermişlerdir 

(İslamoğlu, 2003, s. 171). 

Markalarda tüketim toplumunda bireylere ulaşmak için yaşamanın birer 

parçası olan ritüelleri kendileriyle eşleştirerek ya da yeni ritüeller yaratarak 

tüketicilerle etkileşimde bulunmaktadırlar. Bu tüketim ritüellerinin 

yaratılmasında bir anlam oluşturulması ve aktarılması için reklamlar önemli bir 

rol üstlenmektedir. Bu bağlamda markalar, reklamlarda sunulan tüketim 

ritüelleriyle konumlandırılmaktadır (Gökaliler ve Saatçioğlu, 2016, s. 26). 

 
5 Ayrıca Bkz: Donald E. Vinson, Jerome E., Scott ve Lawrence M. Lamont, (1977) “The Role 

of Personal Values in Marketing and Consumer Behavior”, Journal of Marketing (41), 44-54  
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Ritüellerin tüketiciler üzerinde özel etkileri vardır. İlk olarak ritüel sosyal 

kimliğin pekişmesinde yarar sağlar. Kişi gibi bir grubu resmi pozisyona 

alabilir; ayinlere katılma, bir tür gruba kabul gibi başlangıç törenleridir. Birey 

için ritüellerin bir parçası olmak aynı zamanda bir grubun parçası olması 

anlamına gelmektedir. Kabul edileni resmileştirme ya da prosedür haline 

getrime durumu olaylara daha titiz ve ciddiyetle bakıldığı anlamına da 

gelmektedir. Gündelik davranışlar içerisine zamanla yerleşen ritüel, bir şeylere 

karşı ciddi olunması ya da daha fazla olması gerektiği anlamına taşıyabilir.  

Ritüel günlük yaşam değildir, ama günlük yaşamın tam içerisindedir 

(Yingfeng, 2011, s. 1338). 

İletişimsel üzerine çalışan kuramcılar medya, simge, yaşam tarzı ve 

davranış tutumlarının uluslararası etkileşim süreçleri ve bu etkileşimlerin 

sonuçları üzerine birçok çalışma gerçekleştirmektedirler. Bir eleştiriye göre çok 

sayıda insan, batıdan gelen enformasyonları ve küresel boyutta yaygınlaşan 

tüketici imgelerini, simgelerini ve tercihlerini kendi kültürlerinin yerine 

koyduğu yönündedir. Başka bir eleştirel bakış açısı ise, tüketicilerin 

çoğunluğunun kendi yerel kültürlerini devam ettirme gayesinde olduğu, küresel 

ölçekte yayılan enformasyonları reddetme eğilimde olduğu yönündedir (Batra 

vd., 2006, s. 227). 

Kültürel enformasyonların yerel ya da dışsal olması gibi durumların 

ötesinde medya, simge ve yaşam tarzlarına bağlı ritüellerin temelini değiştiren; 

kısacası tüketim kültürünü kökten değiştiren ve geliştiren unsur metanın 

kendisidir. Meta teorisi tüketim kültürünü oluşturmada önemli bir etken olarak 

görülmektedir. Bilgi akışının batıdan ya da doğudan gelmesine bakılmaksınız 

istenileni meta halinde sunulması tüketime ve doğal olarak da ritüellere etki 

edebilmektedir.  
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İlk kez Kapital’in ilk bölümlerinde Marx tarafından dile getirilen ve 

tüketim kuramlarını inceleyen bir çalışmaya aydın bir arka plan sunan “meta 

teorisi”, kapitalizm olgusunda tüketim ve semboller ilişkisine giden yolda 

önemli bir kavramdır. Bu kavramı daha sonraları Lucas geliştirmiştir. Frankfurt 

Okulundan Adorno ve Horkheimer meta biçimini “kültür endüstrisi” ile 

ilişkilendirmiştir (Batı, 2015: 31).  

Marx ve takipçileri, nesnelerin egemen olduğu bir toplum yapısından 

bahsetmektedirler. İnsanların sürekli nesneye dönüştüğü bir evrimden 

bahsedilir. Modern kapitalizmin ürünleri tüketim malları olarak uluslararası 

pazarda satılmaktadır. Bu yüzden kapitalizmin motorunu döndüren piyasa ve 

değişim değerleri sürekli kılmak için tüketim unsurlarının desteklenmesi 

kaçınılmazdır (Batı, 2015, s. 33). Tüketim toplumunda tüketimin kendisinin bir 

gereksinim olduğu dönemden bahsedilmektedir. Markalar bu döngüde 

tüketimde ipuçlarını (imgeler, simgeler, duygular ve arketipler) tüketicilere 

iletmekte çaba sarf etmektedir. Ekonomiyle kültür arasındaki ilişkisi 

karmaşıklığı ve değişimi yeni olguların oluşmasında ve postmodern tüketici 

olgusu varlığının benimsemesinde etkin rol oynamaktadır. Üretim 

biçimlerinden olan fordizm ve post-fordizm uygulamaları, tüketim kültürünü 

ve o dönemin tüketicileri özelliklerinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. 

Yeni tür tüketici daha aktif ve kendisinin gerçekleştirici, yaratıcı olacağını 

düşünmesi, sosyo-kültürel kimliğinin yansıması olarak ürün ve marka 

seçiminde daha baskın olacağını göstermektedir (Odabaşı, 2004, s. 74). 

1.3.4 Dijitalleşmede Markalar ve Sosyal Medya 

Bilginin yayılması, kolay ulaşılır ve yeni düşüncelerle güçlenmesi 

beraberinde yeni ekonomik değişimleri de kendisiyle beraber meydana 

getirmiştir. Pazarlama ve iletişim araçlarındaki değişiklikler yeniliği zorunlu 

kılmaktadır. Bu değişimi anlayabilmek için teknolojik gelişmeye bağlı bilgi 

toplumunun yapısını anlamak faydalı olacaktır.  
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Batıda bilgiyi ilk sınıflayan kişi Aristo’dur. Daha sonrasında Bacon, 

insan zekasının ortaya koyabildiği metotlar bütününün bilgi olduğunu, Fransız 

Descartes, bilginin insanın ona ihtiyacı ile ortaya çıktığını ve bu bilginin ihtiyaç 

duyulması halinde saklanması gerektiğini belirtmektedir (Rehber 

Ansiklopedisi, 1991, s. 29). Bu açıklamada; bilgiye olan ihtiyacın güvenilir bir 

kaynaktan, el altında bulunması ve zamansal durum içerisinde ona 

ulaşılabilmesi veri ve depolama kavramının önemini ortaya çıkarmaktadır.  

Zaman içerisinden yaşanan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin 

ardından bilgi ve bilişim teknolojilerinin gelişimi, üretim faktörlerine dahil 

edilmesi, bilgiye verilen önemin artmasından kaynaklanmaktadır (İlyasoğlu, 

1997, s. 3). Bilginin giderek artan önemi şüphesiz bilişim teknolojilerindeki 

hızlı ivmelerin sonucudur (Burgess, 2000, s. 65). 

Birçok toplumbilimci görüşüyle bilgi, toplumunun temel ekonomik 

yapısı “yeni ekonomik yapı” olarak adlandırılmaktadır.  Döneme bağlı bu yeni 

ekonomide hammadde bilgi olmaktadır. Hammaddeye dönüşen bilgi, insan 

sermayesiyle birlikte maddi malların üretimi yerine bilgiye dayalı üretime 

dönüşmüştür. Bu süreç bilgi toplumunda sinerjik bir süreci başlatmıştır (Çoban, 

1996, s. 48). Yeni ekonomi içerisindeki işletmelerin hammadde ve üretimine 

olan önem azalmış, fikir ve yeteneklerin önemi artmıştır. Yeni ekonomik 

yapıda marka ve markalaşma değerinin önem kazandığı görülmektedir. 

Günümüz üretim değerleri değil, bilgiye dayalı marka değerleriyle stratejiler 

oluşturulmaktadır.  

Genel olarak bireyler ve işletmeler açısından bilgi, işletme faaliyetleri 

açısından sürekli başvurulan bir kaynaktır. Gerekli bilgiyi elinde tutan 

işletmeler, diğer işletimlere oranla söz konusu işletimlerin faaliyetleri alanında 

daha ileride olmaktadırlar. Günümüz yoğun rekabetin fazla olduğu işletmelerin 

varaklılarını sürdürebilmeleri, ulusal ve uluslararası piyasada rekabet üstünlüğü 
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elde edebilmeleri bilgiyi toplama, yorumlama ve analiz edebilme yeteneklerine 

bağlanmaktadır. Öte yandan küreselleşen rekabetin şiddetlendiği pazarlarda 

işletmeler ürün geliştirme, ucuz malzeme ve hammadde tedariği, dağıtım ve 

işgücü maliyetlerinin düşük seviyede olduğu yerlerde üretim ve uluslararası 

pazarlama çabasına girmektedirler. Buda markalar için bilgiye olan ihtiyacın 

önemini artırmaktadır (Burgess, 2000, s. 68).  

İletişim teknolojinin gelişimine bağlı olarak dijital ekonomi olarak da 

adlandırılan yeni ekonomik yapı ortaya çıkmıştır. Bilgisayar teknolojileri 

sayesinde, günümüzde her türlü dijital veri (yazı, ses, görüntü ve hareketli obje 

vs.) güvenli ve kolay ve ucuz iletilebilmektedir (Akın, 2001, s. 35). 

Teknolojinin gelişimine bağlı milyonlarca sanal kullanıcı, interneti dijital 

iletişim teknolojilerini, webi, sosyal medyayı, ürünler ve hizmetler hakkında 

araştırma, kişisel ve ideolojik görüşleri tartışmak, sanal topluluklara katılmak 

için kullanmaktadır (Koçyiğit, 2017, s. 86). 

Markalar, dijitalleşmenin sunduğu, zaman ve mekândan bağımsızlık 

özellikleri sayesinde zamana ve yere bağlı kalmaksızın hedef kitleyle iletişime 

geçebilmektedirler. Bu da interaktif ve samimi bir ilişkiyi doğurmaktadır 

(Özgen ve Elmasoğlu, 2016, s. 182).  Bugünün kitle iletişim dinamikleri, 

üretilen malların tüketim pazarlarına doğru itilmesini sağlamak üzere 

kurgulanmaktadır. Bu süreç ise kitlesel medyanın tamamlayıcısı olan 

reklamlarında şekillenmesinde etkinlik göstermektedir (Şener, 1999, s. 40). 

Reklamlar geleneksel medyanın dışında yanında karmaşık hızlı etkileşimli yeni 

bir dijital ortamda da yer almaktadır. Artık izleyici, okuyucu veya dinleyici 

tercihlerini kendi zamanlarına ve ilgi alanlarına göre belirlemektedir (Çakmak 

ve Çavuş, 2018, s. 177). 

Kitle iletişimi, teknolojik görevi yanında kuramsal açıdan da eleştirilere 

çokça maruz kalmaktadır. Alternatif görüşler içerisinde Smythe’e göre kitle 
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iletişim araçları tekelci sistemin yani kapitalizmin bir buluşu olduğu görüşüdür. 

Kitle iletişim araçların amacı “sorunlar, değerler ve politik gündemi” 

oluşturmadır. Araçlar izleyiciyi kitleler halinde üretmekte ve reklamcılara 

satmaktadır. Kitleler halinde üretilmiş olan izleyiciler tüketim mallarının ve 

hizmetlerinin kendilerine pazarlanmasında çalışmaktadırlar. Bir diğer alternatif 

eleştiri de Thompson’a göre, kitle iletişimin ilk karakteristik özelliği sembolik 

malların ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı görüşüdür. Kitle iletişimi semboller 

aracılığıyla çoğaltma ve kopyalama özelliğine sahiptir. Sembolik biçimler 

pazarlarda mübadele için veya düzenlenmiş ekonomik ilişkiler yoluyla yeniden 

üretilmektedir. Kitle iletişim ve tüm iletişim teknolojileri, genel olarak 

kapitalist üretimin küresel yayılmasında bir araç olmaktadır (Erdoğan, 2011, s. 

380). 

Kitle iletişim araçları imge, bilgi, üretim ve buna bağlı pazarlama 

dinamiklerini değiştirmekle kalmadı aynı zamanda bir o kadar da karmaşık 

ilişkileri algılananın ötesinde dış dünya ile gerçeklik arasında bir yorumlama 

yaratmaktadır. Kuramsal açıdan alternatif eleştirilerin dışında yaşam 

biçimlerini de farklı boyutlarında ele almaktadır. Nesnel olanın, bireylerde 

oluşturduğu imgesel özün farklı yorumlandığı ve yeniden yaratıldığı bir 

dünyanın gerçekliğin ta kendisi haline dönüştüğü eleştirisidir.  

Yeni iletişim teknolojileri perspektifinde bakıldığında, geleneksel medya 

alanında görülen basılı ve yazılı iletişim materyallerinden dijital olana doğru 

sıçramanın getirdiği en önemli yenilik interaktif iletişim sürecidir. Geleneksel 

medyanın tek yönlü iletişimsel sürecine karşılık yeni iletişim teknolojilerinin 

sağladığı çift yönlü serbest akış yeni iletişimin en önemli durumu olmaktadır. 

Özellikle demokratikleşme sürecinde dolgunluğu tamamlayamamış ülkelerde 

başarılı bir demokratikleşme sürecinin yaşanabilmesi için farklı ve bağımsız 

enformasyon kaynaklarına, sorunlar hakkında bilgi sahibi, bu sorunlar üzerinde 

özerk tartışma ve görüşleri yürütebilen, sonuç olarak hükümetin politik tavrı 
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üzerine etki yaratabilen bir sivil topluma sahip sosyal kamusal alana ihtiyaç 

duyulduğu vurgulanmaktadır (Aktaran: Vural, 2006, s. 63). 

Yeni iletişim teknolojileri ‘müşteri odaklı’ yerine ‘insan odaklı’ bir bakış 

açısını kurmuştur. Markalarda iletişim stratejilerini ve süreçlerini yukarıda 

bahsettiğimiz değişimlerden etkilenerek, geleneksel anlayış yerine interaktif 

anlayışa yönelmiştir. Geleneksel pazarlama iletişim anlayışına dijitalleşmenin 

katkısıyla daha etkileşimli ve stratejik iletişim yönetimi anlayışı yerleşmiştir 

(Uğurlu, 2016, s. 205).  

Öte yandan dijitalleşme ve iletişim alanında yaşanan tüm bu süreçler 

sosyal medyanın doğuşunu ve gelişimini de hazırlamıştır.  

Sosyal medya kavramının ortaya çıkışı net olmasa da O'Reilly'nin 2005 

yılında 'Web 2.0' terimini tanıttığı zamana kadar izlemek mümkündür. Google, 

Amazon, Wikipedia veya Craigslist gibi platformların "bağlı kullanıcılar 

topluluğu6" ile yaratıldığı söylenmektedirler (O’Reilly ve Battelle, 2009, s. 1).  

Michael Mandiberg, sosyal medya kavramının birden fazla kavramla 

ilişkilendirildiğini savunmaktadır. Henry Jenkins'in yeni medya ve sanayici 

odaklı 'yakınsama kültürü', Jay Rosen'in izleyicinin içerik toplama, raporlama, 

analiz etme ve yayma sürecinde aktif bir rol oynayabileceği bir medya kitlesi 

olan, politik olarak aşılanmış 'katılımcı medya', Yochai Benklers'in çok sayıda 

insanın işbirliği içinde çalıştığı bir internet tabanlı sosyo-ekonomik üretim 

modeli olan ‘Commons tabanlı akran üretimi’ ve Tim O'Reilly'nin bilgisayar 

programlama yönelimli Web 2.0 gibi farklı boyutların olduğu görüşler 

mevcuttur (Mandiberg, 2012, s. 2). Web’in sosyal olup olmadığı ve ne kadar 

 
6 Birçok kişinin veya firmanın erişebileceği bir ortamın sağlanması ve etkileşimde bulunmasıdır. 

Birden çok kişiye ve onların iç görülerine erişmenin bir yoludur. (Ayrıca Bkz: Sonali K. Shah ve 

Frank Nagle. (2019). Why Do User Communities Matter for Strategy? Harvard Business School. 

19-126). 
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sosyal olduğu sorusu son derece sosyal teorik bir soruya bağlıdır. Kavramsal 

açıdan sosyal olmak ne demektir? İnsanlar her zaman sosyal midir, yoksa 

sadece başkalarıyla etkileşime girdiğinde mi sosyal olur? Sosyolojik teoride, 

Émile Durkheim'ın ‘sosyal gerçekleri’, Max Weber'in ‘sosyal eylemi’, Karl 

Marx'ın işbirlikçi çalışma kavramı ‘Collectivism’ veya Ferdinand Tönnies'in 

kavramı gibi farklı toplumsal kavramlar mevcuttur (Trottier ve Fuchs, 2014, s. 

2). Hangi sosyallik kavramının kullanıldığına bağlı olarak, web'in sosyal olup 

olmadığı ve sosyalliğin web'in yeni bir niteliği olup olmadığı sorularına farklı 

cevaplar alınabilmektedir.  

Sosyal medya kavramını netleştirmeye yönelik sosyal teori yaklaşımları 

da mevcuttur. Bu görüşe göre, bireylerin başkalarıyla etkileşimde bulunmak 

için kullandıkları belirli bilişsel özellikleri vardır, böylece ortak etkileşim 

alanları yaratılır. Bazı durumlarda, bu alanlar sadece iletişim için değil, aynı 

zamanda genel sosyal sistemlerin yeni niteliklerinin ortak üretimi ve topluluk 

inşası için de kullanılmaktadır.  Sosyal bilgi sürecinde üç sosyallik biçimi 

oluşturan başlıklar ele alınmaktadır ve farklı sosyallik biçimleriyle ilgilidir. 

• Biliş 

• İletişim 

• İş birliği 

Biliş kavramı Emile Durkheim'ın sosyal gerçekler kavramıyla, iletişim 

kavramı Max Weber'in sosyal eylemler ve sosyal ilişkiler kavramlarıyla, iş 

birliği kavramı topluluklar ve ortak çalışma kavramlarıyla ilişkilidir. Bu modele 

göre; bilişi öncelikli olarak destekleyen medya ve çevrimiçi platformlar 

(gazetelerin web siteleri gibi) sosyal medyadır, iletişimi öncelikli olarak 

destekleyenler (e-posta gibi) sosyal medyadır ve topluluk oluşturmayı ve ortak 

çalışmayı destekleyenler (Wikipedia, Facebook, İnstagram gibi) sosyal 

medyadır (Trottier ve Fuchs, 2014, s. 3). Bu, sosyal medyanın karmaşık bir 

terim olduğu ve farklı sosyal medya türleri olduğu anlamına gelir.  
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Kavrama varlığı ve tanımı dışında bakılacak olunursa; sosyal medya 

ağları, bireylerin içesinde bulunduğu imkânsızlıkları gün yüzüne çıkarırken, bir 

yandan da gerilimlerin ve nefretin boşaltılacağı bir hedef tahtasına 

dönüşebilmektedir. Bireyler kötü gidişatın bir müddet sonra düzeleceğine 

inanabilir ya da tümüyle vazgeçerek rasyonel veya irrasyonel davranışlara 

yönelebilir (Kurtbaş, 2017, s. 328-330). 

Kamusal sanal alanlar olan bu alanlar, öz olarak bilgi enformasyonu, 

arkadaşlık kurma ve sosyal çevre edinme gibi etkileşimler üzerine oluşsa da 

dijitalleşme ve sosyalleşmeden çok daha fazlasını sunmaktadır (Castells, 2008, 

s. 479). Sanal ağlarda sosyalleşme ve internetin rolü zayıf olarak 

nitelendirilebilen toplumsal bağların genişletilmesi ve artırılması aranmaktadır. 

Bu nedenle sanal topluluklar bir yönüyle gerçek, somut kamusal özelikleri 

göstermezler. Lakin, sanal toplulukları bütünüyle gerçekdışı olarak görmek de 

bir yanılsamadır. Çünkü bu toplulukların karşılılık ilişkisi esasına dayalı özel 

nitelikleri vardır (Çakmak ve Çavuş, 2018, s. 61). 

Dijital iletişim ağlarının oluşturduğu özel alan, benzer biçimde ancak 

daha fantastik boyutta sanal uzamlar kurgulamaktadır. Toplumsal hareketlerin 

çıkış noktası olan gerçek dünya sorunları, öncelikle sanal uzamlarda soyut 

paradigmalarla karşılanmakta. Adalet, özgürlük, şeffaflık, hak ve hürriyet gibi 

genel kuraların itici gücü üzerine kurgulanan bütünleşmenin önce tahayyül 

ediliyor olması gerekir. Bu nedenle sanal topluluklarda tıpkı milletler gibi, önce 

tahayyül edilmektedir. Hiçbir zaman karşı karşıya gelemeyecek kitleler aynı 

düşüncenin hayaliyle kümelenirken de durum böyle olabilmektedir 

(Hobsbawm, 2010, s. 21-22). 

Beşerî durumların dışında kavrama markalar açısından bakıldığında ise 

durum daha farklı ele alınabilmektedir. Sosyal medyanın yaratmış olduğu 
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bireysel ve özel gelişmeler toplum dinamiklerine göre hareket eden markları da 

etkisi altına almaktadır. Artık süreç bireysellikten öte bir hal almıştır. 

Sanal topluluklarda kullanıcılar arasında bir sosyal ağ iletişimi 

mevcuttur. Sosyal ağ siteleri iletişim amaçlı oluşturulan özel platformlar 

olmasına rağmen, sosyal ağlar markalar içinde pazarlama stratejilerine girmiş 

bulunmakta. Bu tür platformlar hem markayı hem de marka ve hizmeti 

hakkında ilginç bir şekilde farkındalık kazandırmaktadır (Jothi vd., 2011, s. 

235).  

Sosyal medya siteleri, geleneksel ortamda bulunmayan farklı ürün ve 

hizmetlerin nihai müşterileri ile iletişim platformunda büyük bir ivme 

yaratmaktadır. Pazarlamacılar tarafından marka ilişkisi oluşturmada harika bir 

iletişimsel araç olarak kullanılmaktadır. Müşteri tabanındaki büyük büyüme, 

pazarlamacıların sosyal medya ağ sitelerini ürün ve hizmetleri tanıtmanın yeni 

aracı olarak keşfetmelerine ve kitlesel müşterilere ulaşmada olanak 

tanımaktadır (Vukasovič, 2013, s. 58).  

Yoğun iletişim sürecinde tüketiciler sadece fiyat ve ürün tasarımından 

ziyade markaların pazarlama iletişimlerine ve marka yönetim biçimlerine da 

müdahil olmayı istemektedirler. Tüketiciler için sosyal medya platformları bu 

açıdan büyük bir güç sağlamaktadır. Artık tüketiciler marka ile ilgili fikir ve 

yönetimi sosyal ağ sitelerinde paylaşmakta ve sürece dahil olmaktadırlar. 

Geleneksel “üretici” ve “tüketici” anlayışını yıkıp, “üreten tüketiciler” 

anlayışını getirmekte ve değer yaratma zincirinde önemli bir rol 

oynamaktadırlar (Tuner vd., 2013, s. 30). 

McLuhan’nın “Artık yolcu yoktur, herkes mürettebattır!” tanımıyla 

sadece elektronik medyayı değil, internet ve sosyal medyayı da söylediğini 

düşünmek mümkündür.  Artık geleneksel tek yönlü iletişimin yerine çok yönlü, 

etkileşimli, demokratik ve eş düzeyli iletişim imkânı sağlanmakta. 
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McLuhan’nın “glabol köy” tanımı artık iktidar ve hegemonyayı değil aynı 

zamanda internetle birliktw gerçek anlamına kavuştuğunu söyleyebiliriz. Ortak 

alanların olduğu kahvehane ve kıraathaneler, pazaryerleri, çeşme başları, 

hamamlar, düğünler, berber salonları gibi ortamlar aslında sosyal mecranın 

primitif örneklerini oluşturmaktadırlar. Sosyal ağlar ise bunun kolay ve 

ulaşılabilir olan en uygun örneğidir (Tuner vd., 2013, s. 19). 

1.4. Markalarda Sosyal Sorumluluk Kavramı (KSS) 

Literatürde yapılan tanımlamalarda “sosyal sorumluluk” kavramının 

marka bazında “kurumsal sosyal sorumlukuk” (KSS) kavramıyla aynı anlama 

geldiği görülmektedir. Dinçer’in aktarımıyla; sosyal sorumluk kavramı dış 

çevresel sorunlara yönelik olup, işletmenin karar vermesinde diğer kişileri, 

grupları, örgütleri ve toplumun tamamanın göz önüne bulundurması ile ilgili 

bir kavramdır. Budan dolayı sosyal sorumluluk kavramı işletmenin ekononik 

faaliyetlerinin yanında, paydaşların ve toplumun menfaatlerine zarar 

verilmeden yönetilmesi olarak tanımlanabilir (Dinçer, 2003, s. 185). 

Lakin başka bir kaynakta sosyal sorumluluk kavramını:  

 “Bir işletmenin insanları, toplumu ve ekolojiyi etkileyen faaliyetlerden 

dolayı karşı tarafa sorumlu olmasıdır” tanımıyla açıklamaktadır (Weber vd., 

1996, s. 35). 

Sosyal sorumluluk kavramına değinirken sözlükteki anlamına da 

bakmak gereklidir. “sosyal” ve “sorumluluk” kavramlarının anlamlarına 

baktığımız zaman sosyal; “sosyal konuları içeren bilgiler”, sorumluluk ise “bir 

kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için 

gerektiğinde hesap verme durumu” olarak tanımlanmaktadır (Oxford 

Langueges, 2020). 
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Türk Dil Kurumu ise sorumluluğu, kişinin kendi hareket ve 

davranışlarını veya kişinin yetki alanına etkileyen herhangi bir olayın 

sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet olarak tanımlamaktadır (TDK, 2020).  

Ancak son dönemlerde bu kavram kurumsal sosyal sorumluluk 

başlığıyla karşımıza çıkmaktadır. Literatürde yapılan analizlerde sosyal 

sorumluluk ve marka gibi unsurların yanyana getirilmesi kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramını ön plana çıkarmaktadır.  

İşletmeler sosyal (toplumsal) girişimlerle oluşmuş, sınır ve 

yükümlülükleri bulunduğu toplum tarafından belirlenmiş yapılardır. Kurumsal 

sosyal sorumululuğun anlamı ve yeri toplumdan topluma, kişilerden kişilere 

farklılık göstererebilmektedir. Ayrıca zaman içerisinde kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramı da farlılık gösterebilir. Kurumsal sosyal sorumlulular 

bulundukları değerler ve kültürel yapıya bağlı olduğuklarından; kişiye, 

yöneticiye, bölgeye, topluma, kültüre ve toplum açısından kurumsal sosyal 

sorumluluk alanına giren bir ödev, başka zamanlardai şartlarda ve yerlerde bu 

alanın dışında kalabilmektedir (Tosun, 1990, s. 78). 

Sosyal sorumluluk, markalaşma kavramıyla sıkça duyulmakla birlikte, 

hiç de yeni olmayan bir kavramdır. Sosyal sorumluluk kavramı 20. yüzyılın ilk 

yıllarında ortaya çıkmış ve zamansal süreç içerisinde önemi daha da 

anlaşılmıştır. Sosyal sorumluluk kavramı ile ilgili bütün tartışmalar geçmişte 

yaşanan olayların neticesinde şekillenmektedir. 19. yüzyılın sonlarında büyük 

markaların pazarda yer edinmesiyle birlikte kavramsal olarak ortaya çıktığı 

söylenebilir. O dönemlerde, baskı ya da anlaşma ile verilen komisyonlar ve tek 

düze fiyat anlaşmaları gibi rekabeti öldüren uygulamalar hükümetleri yasal 

yeniliklere itmiştir (Bartol ve Martin, 1994, s. 103).  

Pringle ve Thomson sosyal sorumluluk kavramı için bir markayla ilgili 

sosyal amaç ya da soruna, fayda sağlayacak karşılıklı stratejik bir 
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konumlandırma ve pazarlama amacı olarak tanımlamışlardır (Pringle ve 

Thompson, 2000, s. 3) 

Sürekli değişen tüketici beklentilerine paralel markalar da özellikle 

Sanayi Devrim’inde sonra kitlesel üretimin başlamasıyla birlikte çevreleriyle 

iletişime geçmeye daha çok önem vermişlerdir. İşletmeler pazardaki konumunu 

korumak ve genişlemek adına günümüz toplumsal ve sosyal olaylara karşı daha 

duyarlı olmaları gerekliliğini ve daha doğaya karşı sorumlu olma anlayışını 

kabullenmiştir.  

20. yüzyılda tüketiciler; marka ve işletmelerin faaliyetlerindeki 

toplumsal ve sosyal durumlarının uyumlarına, faaliyetlerin ekolojik ortam 

üzerindeki etkilerine ve fayda amaçlı duyarlılıklarına dikkat etmektedir. 

Tüketicilerin bu beklentisinin nedeni gelişmiş ekonomi ve üretimden kaynaklı 

istekler ve ihtiyaçların farklılaşması gösterilmektedir. Tüketiciler artık ürün ve 

hizmetin istek, ihtiyaç talebinde sunulmasından ziyade; sosyal konularda da 

duyarlılık gösteren markalarla çalışmayı, bu markalardan alışveriş yapmayı ve 

markanın sahip olduğu hisseyi satın alma gibi davranışlar sergilemektedirler. 

Diğer bir neden ise gelişimini tamamlamamış ülkelerdeki ekonomideki 

olumsuzlukların ekolojik çevrede meydana getirdiği kirlenmeler, hammadde 

kullanımı, aşırı tüketim, küresel ısınma, çocuk işçileri, dinsel, cinsel veya ırksal 

ayrımlar gibi durumlar tüketiciler açısından sosyal sorumluluk algısını daha 

önemli hale getirmiştir. Dolayısıyla tüketicilerin markalardan beklentileri daha 

fazla artmaktadır (Kalyoncuoğlu, 2014, s. 127). 

Sosyal sorumluluğun tarihine değinildiğinde; kavram ilk olarak bugünkü 

anlamıyla uyuşmasa bile, kavramı çok eski tarihlere dayandırmak mümkündür. 

Modern anlamda işletmelerin ve markaların söz konusu olmadığı M.S 1000’de 

bahsedilebilmektedir. Bu dönemler işletme kavramıyla ele alındığında iki 

etmen söz konusu olmaktadır. Bunlardan ilki yöneticilerin kendi otoriter 
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özellikleri, diğeri ise ilk örneklerden sayılan Hammurabi yasasıdır.7 Bugünkü 

anlamıyla olmasa bile bu yasa ile yöneticilerin bazı konularda zorunluluğu 

bulunmaktadır (Peltekoğlu, 1993, s. 181). Örneğin; "Bir ustanın inşa ettiği ev 

yıkılır ve içindekiler yaşamlarını yitirirse, evi inşa eden kişi idam edilir” 

(University of Alberta Internet, 1990, s. 17). İfadesi o yıllardaki sorumluluk 

anlayışının yansıtılmasını göstermektedir.  

18. yüzyılın sonlarına doğru ise endüstri devrimi iş adamlarının üzerinde 

gittikçe etki göstermekteydi. Yeni üretim makinalarının icat edilmesi ve 

uygulamaya sokulması, onları barındıracak yeni fabrikaların açılmasına ve yeni 

dönem yönetim tekniklerinin gündeme gelmesine neden oluyordu. Bunlar 

fabrikanın görünümü, yeri, pazar araştırmaları, üretim standardizasyonu, 

maliyet hesaplaması ve makine tasarımı gibi konuları somutlaştırmaktaydı. 

Merkantilist üreticiler bu üretim tekniklerinin nasıl geliştirileceği konusunda 

eksik kalmaktaydı. Bu durum sahip ve yönetici devrini kapatmakta, topa sahip 

olanın kaptan olduğu anlayışını silmekteydi. Tüm bu etkenlerin sonucunda 

sosyal sorumluluk anlayışının gelişimini hızlandıracak, modern yönetim 

anlayışını gelişmekteydi (Peltekoğlu, 1993, s. 182).  

Sosyal sorumluluğun ilk savunmacılarından olan İngiltere sanayicisi ve 

yazar Oliver Sheldon iş dünyasının çevresindeki değişiklikleri ve sürekli 

büyüyen sanayinin yönetim konusunda karmaşık sorunlarla yüz yüze kaldığını 

gözlemledi. Sheldon’a göre bunların yanında ve dışında toplum da daha 

ilgilenmeye başlamıştı. Tüm bu gözlemlerin sonucunda Sheldon 1923 yılında 

“The Philosophy of Management” adlı kitabında “yönetimin ilk sorumluluğu 

topluma hizmettir” formülüne değinmiştir (Aktaran: Peltekoğlu, 1993, s. 183). 

 
7 Ayrıca Bkz: University of Alberta Internet, (1990) “The code of hammurabi”, Internet History 

Sourcebooks Project: New York https://search.library.ualberta.ca/catalog/8558989 
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 Sosyal sorumluluk kavramının öneminin artması ise büyük krizlerin ve 

çöküşlerin yaşandığı dönemlerde meydana gelmektedir. Sanayi devrimi ile 

büyük krizin ilk etkisi Amerika’da gerçekleşmiştir. 1929 yılında gerçekleşen 

New York Borsası’nın çöküsüyle beraber hızlı ve hareketli ekonomisi olan 

sanayi devirimi son bulmuştu. Büyük çöküşün sonunda şirketlerin yolsuzlukları 

ve toplum üzerindeki zararları önüne serilmişti. Yaşanan büyük çöküşün 

sonunda birçok ülke zarara uğramış, satın alma güçü azalmış ve işsizlik 

artmıştı. Tüm yasanan bu sürecin sonunda büyük şirketler farklı pazarlama 

stretejilerine yönelme arayışına girmiştir. 

Yaşanan bu çöküşle beraber klasik düşünce yapısı ve anlayışı 

sorgulanmaya başlanmıştır. Sonuç olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkerde 

bir takım sosyal ve kültürel yeni zeminler oluşmuştur. Çalışanlar için; çalışma 

hakkı ve güvenliği sedikalaşmayı güçlendirmiş, daha iyi çalışma şartları, ücret 

hakkları ve sosyal haklar gibi kavramlar üzerinde pazarlık güçü elde ette 

avantajları doğmuştur (Ataman, 2002, s. 107). 

Yaşanan büyük krizle beraber birçok şirket kar odaklı düşünmenin 

getirdiği sonucun cezasını çekmeye başlamıştır. Çokça eleştirilere mağruz 

kalan işletmeler, bu olumsuzlukları absorbe etmek için birtakım farklı 

düznlemelere gitme gereği duymuşlardır. Şimdiye kadar kar ve üretim odaklı 

düşünen işletmeler yaşanan olumsuzların sonucunda kendilerini korumak 

amacıyla ve topluma karşı sorumlu olduklarının farkına varılmasıyla işleyişte 

düzenlemelere gitmişlerdir. Bu düzenlemeler anti-tekelcilik yasalarının 

çıkarılmsı, daha iyi çalışma ve sosyal şartların sağlanması gibi çalışmlardır. 

Ancak bu düzenlemelerin altında yatan en önemli neden kanuni 

yükümlülüklerin ve toplusal baskıların çabasından kaynaklanmaktadır. 

1950’li yıllarına gelindiği zaman sosyal sorumluluk kavramına etik 

sorunlarında eklendiği dönem olmuştur. Özellikle bu yıllarda hem çalışanlar 
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hem yöneticiler ve hemde müşteriler/tüketiciler ile ilgili yasal düzenlemeler 

getirilmiştir. Daha sonraları ise tüm dünyada anti-savaş hareketleri yeni bir 

dönemi başlatmıştır. Bu dönemde toplum işletmelerden sosyal ve insani 

değerlere karşı davranışlada bulunmalarını beklemektedir. İşletmelerde sosyal 

sorumluluk çalışmalarını bir zorunluluktan öte, yarar sağlayan ve farklılaştıran 

bir kavram olduğunu benimsemişlerdir. Bundan dolayı kavram bu dönemde 

ivme kazanmıştır (Turan, 2004, s. 87). 

Toplumu meydana getiren insanlar, yine insanlar tarafından oluşturulan 

işletmelerden bekledikleri her türlü sosyal gereksinim, sosyal sorululuk 

kapsamına girmektedir. İnsanlarla şirketler arasında sürekli bir faaliyet durumu 

yaşandığından dolayı, işletlerden pek çok alanda beklentinin olması  son derece 

elzemdir. Bundan dolayı işletmelerin var olması durumu sosyal sorumluluğun 

var olmas durumuyla ilintilidir. Bu tür beklentiler sosyal sorumluluğun 

kapsamını belirlemeye imkan verdiği gibi, insanların  şirketlerden ve ya 

markalardan ne tür bekleti içerisinde olduğunu da ortaya çıkarmaktadır.  

1.4.1. Klasik Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı 

Klasik sosyal sorumluluk yaklaşımın önde gelen savunucu iktisatçı 

Milton Friedman’dır. 1970 tarihinde New York Times Magazine’de bir 

makalede kesin bir üslupla ““işletmenin sosyal sorumluluğunun kârlılığını 

arttırmaktan ibaret olduğunu” görüşünü yazmaktadır. İşletmelerin sorumlu 

olduğu tek şeyin kârı arttırmak olduğu görüşünü savunmaktadır. Bunun 

dışındaki harcamaları gereksiz olarak görülmekte. Eğer harcamanın amacı 

hayır için ise, bu harcamalar şirket tarafından değil, hissedarlar ve paydaşlar 

tarafından yapılmalıdır görüşünü savunmuştur (Çetinbakış, 2005, s. 38) 

Friedman’a göre işletme sahipleri ve yöneticilerin yetki sahibi oldukları 

işletimlerinin kaynaklarını sosyal amaçlı kullanırlarsa pazarda var olan 
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mekanizmayı bozacaklarını ifade etmektedir. En nihayetinde bozulan 

mekanizmayı düzenlemek için gerekli maliyeti ödemek zorunda kalınabilir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri karları azaltacak bir durum 

yaratacaksa, sermaye sahipleri ve paydaşlar kaybedecektir. Diğer bir yönden 

eğer fiyatlar artarsa tüketiciler kaybedecek ve haliyle yüksek fiyatlar hem 

tüketiciler hem de alıcılar tarafından kabul edilmezse firmanın varlığı tehlikeye 

düşecektir.  Bu yaklaşıma ‘etkinlik yaklaşımı’ denilmektedir. Bu anlayışa göre, 

firmaların topluma karşı temel sorumluluğu insan refahı için faydalı olacak 

kaynakların optimum seviyede kullanılmasını sağlayan ekonomik prensiplere 

göre hareket etmesi görüşüdür (Certo ve Peter, 1991, s. 25). 

Friedman sosyal sorumluluk anlayışına tamamen karşı bir görüş 

savunmaktadır. Ona göre, sosyal sorumluluk gibi uygulamalar tamamen 

demokrasiye ve özgürlüğe ters düşecektir. Çünkü böyle uygulamaların 

firmaların halkın seçtiği temsilciler olmasalar da sivil köleler gibi kamu 

politikalarının araçlarına dönüşeceğini belirtmektedir. Friedman’a göre ne 

hükümetler ne de iş dünyası toplum refahı için yardımcı olmamalıdır. Bu 

faaliyetler tamamen hayırseverlerin girişimlerinden oluşmalıdır. Sosyal 

sorumluluk çalışmalarının kabul edilebilir olmasını sağlayacak tek yolun; 

yapılacak olan işin tamamen çıkarların dışında gerçekleşmesi ve yapılan bu 

eylemlerin firmaların çıkarlarını gözetebilecek bir zeminde oluşturulması 

görüşüdür (L'Etang ve Pieczka, 2002, s. 161). 

Sonuç itibariyle klasik sosyal sorumluluk yaklaşımında birçok şeyin 

işletmelerin insiyatifinde olduğu, çalışmaların markalaşma bazında ziyede 

toplumsal düşüncenin uyguladığı baskıdan yapılan çalışmalar olduğunu 

söyleyebiliriz. İnsan ve toplumsal değerlere önem verilmemekle birlikte en 

sağlıklı sosyal faydanın bir işletmenin  kendi ekonomik amaçlarını optimum 

şekilde kullanmasıyla sağlanmaktadır. Bu yüzden işletmenin menfaatleri ön 

planda tutulmaktadır.  
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1.4.2. Modern Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı 

Modern kavram işletmeler hem toplumun önemli ve etkin bir parçası 

olarak yaşam kalitesini, genel refahı arttırmak ve iyileştirmek, hem de bu 

süreçlerde kar elde etmek olduğunu savunan görüştür. İşletmlerin sosyal 

sorumluluğu, işletmenin bulunduğu şarların ve çevrenin bütün iç ve dış 

sorunlarına değinmeyi ve bunların çözümüne yönelik arayış içinde olduğu bir 

anlayıştır. Bu anlayış ekonomik bakıştan çok çevreyi esas almayı 

kapsamaktadır. Sorumsuzca kullanılan kaynaklar, çevreyi dikkate almayan 

davranuşlar hem çevresel hem de beşeri sorunların oluşmasına neden 

olabilmekedir. İşletmlerin gün geçtikçe büyümesi tüm toplumsal sorunlarıda 

etkilemesi amlamına gelmektedir.  Bu yüzden bu sorunlar ortaya çıkamdan 

önce önlem alınması ve faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir 

(Thomas, 1977, s. 58). Bu nedenle de toplum; işletmelerden sosyal, politik ve 

çevresel durumları kabul etmesini, toplumun refahını geliştirmesini ve müdafaa 

etmesini beklemektedir (Certo ve Peter, 1991, s. 225).  

Sosyal sorumluluk kavramı klasik ve modern görüşler etrafında 

toplanmaktadır. İki döneminde büyük temsilcileri kavrama yeni yorumları 

bulunmaktadır. Genel itibariyle temsilcilerin görüşlerini tablolaştırmak 

gerekirse: 

Tablo-6: Sosyal Sorumluluğa İlişkin Tanımlar 

Yazarlar / Yıl Tanım 

Bowen (1953) 

İşletmelerin gönüllü olarak, toplumun değerlerini ve normlarını 

uygun şekilde fayda amacı beklemeksizin faaliyetlerde 

bulunması 

Frederick 

(1960) 

Kullanılan kaynaklarını sadece işletme için değil aynı zamanda 

toplumun çıkarları için de geniş çaplı gönüllü kullanması 

Friedman 

(1962) 

Hileye başvurulmadan açık ve serbest rekabet yürüterek karlarını 

yüksek duruma getirmesi 



Önder GENÇOĞLU, Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK | 56 

 

Davis ve 

Blomstorm 

(1966) 

İşletmeler aldıkları bütün kararlarda toplumu ve sistemi 

etkilediklerinden eylemlerinin ektilerini düşünerek hareket 

etmesi 

Sethi (1975) 

İşletmeler toplumun beklenti ve taleplerini karşılamak için 

toplum normlarına ve değerlerine uyumlu davranışlar 

sergilemesi 

Carroll (1979) 
Toplumun işletmelerden beklediği ve işletmenin sunmuş olduğu 

ekonomik, yasal ve hayırsever sorunluluğun oluşması 

Jones (1980) 
İşletmeler sadece paydaşlara karşı değil aynı zamanda işletmenin 

kararlarından etkilenen herkese karşı yükümlülükleri vardır. 

Wood (1991) 
İşletmelerin ve toplumun ayrı olarak değil bir olduğu 

düşünülmesi 

Baker (2003) Üretim süreçlerinin topluma faydalı olarak ilerletilmesi 

Kaynak: Akkoyunlu ve Kalyoncuoğlu, 2014: 129. 

Modern sosyal sorumluluk yaklaşımına göre sosyo-ekonomik işletmeler, 

yaşamın birer parçasıdır. Bu yüzden toplumsal sorunların çözümünde ve 

korunmasında sistemin birer bütününü oluşturmaktadırlar. Çünkü toplumsal 

sorunlara değinecek kaynaklara sahiptirler. Lakin toplumun desteği olmadan 

kaynakların tümünü sağlayamazlar. Kısacası karsılıklı bir ilişki yapısından söz 

etmek mümknüdür.  

1.4.3. Marka Aktivizminde Sosyal Sorumluluk İlişkisi 

Marka aktivizmi literatürde çok yeni bir kavram olduğundan kurumsal 

sosyal sorumluluk (sosyal sorumluluk) kavramı marka aktivizmi olgusunun 

doğasını açıklığa kavuşturacak bir konu olmaktadır. Marka aktivizmi konusuna 

girilmeden önce sosyal sorumluluğun iyi tanınması gerekmektedir. Sorumluluk 

ve hayırseverlik gibi kavramların şirketlerin yönetim biçimlerine etkisi, 

insanların şirketlerden beklenti ve talepleri, markalaşma olgusuna etkisi gibi 

durumların göz önüne alınması gerekmektedir. 



57 | MARKA AKTİVİZMİ KAVRAMI: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

 
İşletmeler, sosyal sistemin hem bir parçası hem de bir alt sistemidirler. 

Diğer örgüt ve gruplarla çapraz bir ilişki sürecini gerçekleştirebilmektedirler. 

Sosyal sistem işletmeler için meşruluk kazandıran, faaliyetlerinin sınırlarını ve 

kurallarını belirleyen ve bu doğrultuda farklı kriterlere göre değerlendiren bir 

sistemdir.  Bundan dolayı toplumun rıza onayını alan işletmeler toplum 

karşısında hesap vermek, yönetim ve güç dengesini sağlamak durumdadırlar. 

Bundan da anlaşılacağı üzere karşılıklı bir beklenti durumu durumu söz 

konusudur.  

1930’lardan bu yana, işletmecilikte yeni bir yönetim felsefesi gelişmiştir. 

Buna ‘toplumsal sorumluluklar felsefesi’ (sosyal sorumluluk) denilmektedir. 

Yönetim faaliyetlerinde aktif bir toplumsal vicdan ve toplumsal 

sorumlulukların olması esasıdır. Kurum ve işletmeler büyüdükçe, sadece 

ekonomik açıdan değil hem toplumsal hem de politik açıdan güçleri de 

artmaktadır. Buna paralel şekilde ilgili kişi ve zümreler ile kurum ve 

topluluklara karşı davranış biçimi de nispeten artmaktadır. Burada davranış 

biçimden kasıt iyi ya da kötü bir davranış olabileceği gibi fikir ve ideolojik 

nedenlerden kaynaklı davranışlarda bulunabilir. Yeni ekonomik gücün 

sağladığı toplumsal güç, toplumsal sorumluluklara odaklanmadığı sürece güç 

sonunda yok edilebilir (Tosun, 1990, s. 74). 

Şirket yöneticilerinin misyonel ve vizyonel bakışlarındaki değişiklikler 

çokça farklı olsa da, sosyal sorumluluk çalışmaları üstlenen şirketlerin 

kazanacağı faydalar fazladır. H.R.Bowen; Amerikalı işadamlarına toplumda 

önemli stratejik roller oynadıklarına vurgu yaparak, alınan eylem ve 

kararlarının sadece işadamlarına değil, paydaşların, çalışanların, müşterilerin 

kısacası pek çok geleceğin ve yaşamın etkilediğini, bundan dolayı toplumun 

değerleriyle örtüşen sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgilenmeleri gerektiğini 

vurgulamıştır (Bowen, 2013, s. 3). Tablo 7’de görüldüğü gibi şirketin yapacağı 

sosyal ve çevresel çalışmaların pek çok değişkeni etkilediği görülebilmektedir. 
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Tablo- 7: Sosyal Sorumluluğun Şirkete ve Paydaşlarına Sağlayacağı Faydalar. 

Şirkete Sağlayacağı Faydalar 

− İtibar sağlama 

− Karlılıkta artış 

− Müşteri sadakati 

− Rekabet avantajı 

− Etkin risk yönetimi 

− Toplumsal saygınlık 

− Faaliyetlerde etkinlik 

− İşbirliklerinin gelişimi 

− Marka değeri oluşturma 

−Hassas yatırımcılara ve finansman 

kaynaklarına ulaşım 

− Nitelikli çalışanları cezbetme ve elde 

tutma 

− Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık 

− Yeni pazarlara girmede kolaylık 

− Hisse senetlerinde değer artışı 

− Verimlilik ve kalite artışı 

− Kurumsal imajı artması 

Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar 

Kurum İçi Paydaşlara Kurum Dışı Paydaşlara 

Yöneticilere 

−Onur ve gurur duyma 

−Motivasyon artışı sağlayacak insan 

kaynakları politikaları 

−Etik konularda daha fazla 

farkındalık 

−Etik eğilimlerle çalışanlara karşı 

daha çok güven duyumu 

−Trendlere uygun hareken etme 

−Çalışanların işletme amaçlarını 

benimsenmesi ve içselleştirmesi 

−Yaratıcı düşünce ve uygulamaların 

ortaya çıkması 

Müşterilere 

−Dürüst fiyat ve kaliteli ürün 

−Satın alma sürecinde bilgi temini 

−Taleplerinin tanımlanması ve yerine 

getirilmesi 

−Müşteri şikayetlerinin dikkate alınması 

ve çözümlenmesi 

−Örgütlü hareket edebilme 

Rakiplere 

− Bilgilendirme ve kıyaslama örneği 

−Adil rekabet, dürüst reklam 

Hissedarlara 

−İşletme değerindeki artış 

−Bütün firma faaliyetlerine 

yatırımlarını artması 

−Sosyal sorumluluk yatırım 

projelerinin kolay fon temini 

−Sermaye temininde kolaylık 

−İşletmeyle ilgili bilgilerin açıkça 

paylaşılması 

−Sosyal performans ölçütü 

oluşturma 

Tedarikçilere 

− Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında 

dürüstlük 

− Faaliyetlerine destek olacak 

tedarikçilere finansal destek 

Topluma 

− İnsan haklarının geliştirilmesi 

− Eğitim sağlık ve kültür alanlarına 

yatırım 

− Kadın, çocuk işgücünün 

sömürülmesine engel olma 

− Sürdürülebilirliğe olan katkı 

Çalışanlara 

−Güvenli çalışma ortamı 

−Etkin insan kaynakları politikaları 

−Daha iyi çalışma koşulları 

−İstihdam maliyetlerinde azalma 

Hükümete 

−İstihdam oluşturma 

−Yasalara bağlılık, yolsuzlukla 

mücadele 
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Kaynak: Sert, 2012: 64. 

Sosyal sorumluluk kavramı günümüz şartlarında marka değerine olan 

katkısının yanında dijitalleşmeyle birlikte yöneticilerin ve CEO’ların yönetim 

ve tutumlarıyla da bambaşka bir seviyeye evirilmiştir. Enformasyon 

kaynaklarının çoğalması, yetiştirilen bireylerin çevre, sağlık ve toplum odaklı 

yetiştirilmesinin yanında, aynı düşünce gruplarıyla kolay iletişimsel süreçlerin 

sağlanmasından kaynaklı sosyal sorumluk çalışmaları artık şirket 

yönetimlerinin birer parçası haline gelmiştir. Özellikle pazarlama kavramın 

evrimleşmesiyle birlikte üniversitelerde ve kurumsal firmalarda faaliyetlerin 

kamuoyuna yarar sağlayacak şekilde tasarlanması anlatılmaktadır. Pazarlama 

dehası olarak anılan Philip Kotler “Pazarlama 3.0”8 kavramıyla bunu 

anlatmaktadır.  

Carroll’a göre sosyal sorumluluğun bileşenleri dörde ayrılmaktadır. 

Bunlar; ekonomik, yasal, etik ve gönüllü sorumluluklardır. İlk basamak olan 

ekonomik sorumluluklar topluma mal ve hizmetin sunumunda bulunarak var 

olma çabasını göstermektedir. Bu bağlamda şirketler toplum içerisinde 

 
8 Ayrıca Bkz: P. Kotler, H. Kartajaya ve I. Setiawan (Temmuz 2017), Pazarlama 3.0. İstanbul: 

Optimist Yayınları 

 

−İşgücü ilişkilerinde daha az 

anlaşmazlık 

−Şirket içi iletişimin ve verimliliğin 

artması 

−Fırsat eşitliği ve erişim hakları 

−İşçi standartlarında iyileşme 

−Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve 

sosyal sorunlara destek verme 

Çevreye 

−Çevre kirliliğinin azalması 

−Kültürel mirasın korunması 

−Bitki örtüsünün, hayvan soyunun 

korunması 

−Daha temiz üretim süreçleri, enerji 

tasarrufu, geri dönüşüm 

−Eko verimlilik 

−Çevresel teknoloji kullanımı 
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ekonomik birer oluşum olarak durmaktadır. İkinci basamak yasal olarak 

şirketlerin; yerel, ulusal veya bölgesel olarak bulunduğu konumun yasa ve 

düzenlemelerine uygun harekette bulunmasıdır. Yasal olarak hareket eden 

şirketler toplum ve kurum arasındaki sosyal anlaşmayı kabul etmektedirler. İlk 

iki bileşenin yanı sıra etik ve ahlaksal normlara uygun şekilde hareket etmeleri 

beklenmektedir. Toplum, adalet ve dürüstlük gibi davranışları kurumsal sosyal 

sorumluluk kapsamında şirketlerden beklemektedirler. Kısacası tüketiciler, 

müşteriler, çalışanlar ve paydaşların beklentileri şirketlerin etik ve ahlaksal 

davranışlarını etkilemektedir. Toplumun beklentilerine uygun hareket eden 

şirketler iyi birer kurumsal vatandaş olarak var olmalarını sağlamaktadırlar. 

Toplumsal refahı ve iyiliğini gözeten şirketler hayırseverlik sorumluluğunu da 

yerine getirmiş olmaktadırlar. Kısacası kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinde bulunmak için ekonomik, yasal, etik ve hayırsever 

sorumluluklarının yerine getirilmesiyle tamamlanacaktır (Carroll, 1991, s. 41). 

 

Kaynak: Carroll, 1991: 42. 

Şekil-1: Kurumsal Sosyal Sorumluluklar Piramidi 
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Carroll sosyal sorumluluk piramidinde sorumlulukların son ikisini, 

ancak dolaylı olsa da hepsini kapsadığını belirtmektedir (Carroll, 1991, s. 42). 

İşletmeler faaliyetlerde bulunurken içinde bulundukları dinamiklere göre yasal 

ve etik sınırlamalar içinde toplumun beklentilerine göre faaliyet göstermek 

zorundadırlar. Bu noktada; sosyal sorumluluk, aslında bir ortak alanı bulma, bir 

uzlaşma çabasıdır. Bu durumda işletmeler; alıcıların, sermaye paydaşlarının, 

personelin ve devletin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermesi anlamına 

gelmektedir (Erol, 1987, s. 111). 

Davis (1960)’in kurumsal sosyal sorumluk üzerine yaptığı ilk çalışmada 

işletmelerin toplumun refahını koruyan eylemlerde bulunmasını zorunlu kılan 

nasıl ve neden bulunması gerektiğini açıklayan beş madde sunulmaktadır 

(Davis, 1960, s. 73): 

1. Sosyal sorumluluğun kaynağı sosyal güçtendir. 

2. İşletmeler karşılık olarak hem toplumdan beslenir hem de toplumu 

besleyen bir sistemdir. 

3. İşletmeler üretim ve hizmetlerinin sosyal maliyetlerini hesaplayarak 

gerçekleştirmelidir.  

4. İşletmelerin gerçekleştirdiği ürün, hizmet veya aktivitelerin sosyal 

maliyetlerinin dolaylı olarak tüketiciye aktarmalıdır.  

5. Kurumsal vatandaş olarak hareket eden işletmeler kendi işletme 

alanlarının dışında belli sorunlarla ilgilenmelidir.  

Amerikalı yazar Jeremy Rifkin, işletmelerin verdikleri mesajların yeni 

iletişim tekniklerinin yardımıyla; okul, dini yerler, sosyal toplulukları ve 

kültürel kuruluşların rollerini üstlendiğini berlirtmektedir. Bir markanın 

ürününü veya hizmetini satın almış olan alıcı, hayali bir dünyanın başlangıcını 

yaşamaktadır. Alıcılar ürün veya hizmetin taşıdğı anlam ve değerleri başka 

insanlarla paylaştıklarına inanırlar (Werner ve Weiss, 2002, s. 33). 

Sosyal sorumluluk kavramı üzerinde yapılan başka bir çalışmada, sosyal 

sorumluluk kavramı makro ölçekte analiz edilmesidir. Şirketlerin 
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performansları finansal ve sosyal olarak birbirinden farklı değerlendirilmelidir. 

Halihazırda işletmeler finansal yönlerinin dışında sosyal ve çevresel sorunlarla 

da fazlaca ilgilenmektedirler. Caroll’un yapmış olduğu piramit modelinden 

farklı olarak kamuya karşı sorumluluk ile sosyal sorumluluk çalışmaları farklı 

algılanmalıdır. Bu tanım toplumsal taleplerin sosyal sorumluluk kapsamından 

ayrı ele alınması görüşünü savunmaktadır (Wartick ve Cochran, 1985, s. 759). 

Hem insan merkezli olup hem de kar elde etmek mümkün müdür?... 

Şirketlerin davranış biçimi ve değerlere bakış açıları gün geçtikçe kamuoyunun 

daha çok dikkatini çekmektedirler. Sosyal ağların gelişimiyle birlikte toplum 

ve bireyler var olan şirketlerin ve markaların hem işlevsel hem de sosyal 

performanslarını incelemeye başlamıştır. Yeni kuşak tüketiciler sosyal ve 

çevresel sorunlarla daha fazla ilgilenmektedirler. Bilgi açısından daha 

donanımlı ve birçok ürün hizmeti diğerleriyle kıyaslayabilecek durumdadır 

(Kotler, 2010, s. 1). 

Kotler ve Sarkar marka aktivizmi ne zaman bir şey haline geldiğine dair 

bir çıkarımda bulunurlar. Bunun, dünya çapında şirketleri dönüştüren kurumsal 

sosyal sorumluluk ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim programlarının 

doğal bir evrimi olduğunu dile getirmektedirler. Bundan önceki çabaların 

kurumsal ve pazarlama odaklı çabalar olduğunu belirtmektedirler (The 

Marketing Journal, 2017).  
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Şekil-2: Marka Aktivizmin Gelişimi 

 

Kaynak: The Marketing Journal, 2017. 

Tüketiciler, küreselleşen dünyada daha çok yaşanılabilen bir dünya 

yaratımı ile ilgili endişelere çözüm aramaktadırlar. Kafa karıştırıcı bir dünyada 

misyon ve vizyon değerleriyle kendilerine güven sağlayacak sosyal, ekonomik 

ve çevresel sorunlara ilişkin çözüm üretebilecek şirketleri seçmektedirler. 

Küresel boyutta ekonomik kriz dönemlerinde pazarlama 3.0; sosyal, çevresel 

ve ekonomik değişimlerden daha çabuk etkilendikleri için, tüketicilerin 

yaşamları açısından çok daha önemli hale gelmektedirler. Pazarlama 3.0’ı 

uygulayan şirketler  kriz dönemlerinde sorunlarla uğraşan insanlara yanıtlar 

sunar ve tüketicilerle daha sıcak ve yakın temas sağlamaktadırlar (Kotler, 2010, 

s. 1). 

Az önce Kotler’in de değinmesiyle sosyal ve çevresel sorunlara artan 

fazla ilgi marka aktivizmiyle bağlantılı bir kavramdır. Sosyal sorumluluğun bir 

alt evrimi olan marka aktivizminde, markaların kararlar aldığı ve ürünlerinden 

etkilenen toplumlara ve kitlelere faydalar sağladığı, içerikler oluşturduğu bir 

sorumluluk evrimidir. Kurumsal sosyal sorumluluğu bir adım öteye götüren 

markalar, belli bir amaca giden yolu açan görünür kimlikler olarak aktif hale 

gelmektedirler. Bu hareketler genellikle sosyal, çevresel, ekonomik veya 
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politik konulara odaklanmaktadır. Hedef kitleler genellikle ilgi, gelir ve 

demografik durumlarla sınırlı olduğundan, genellikle başkalarına göre 

önemsedikleri belirli konulara sahiptir ve bazı markalar, kutuplaştırıcı bir duruş 

sergilemekten kaynaklanabilecek tepkiden korkarak politik veya sosyal 

açıklamalar yapmaktan endişe duyarken diğer markalar, hedef kitlelerinin bir 

yüzdesinin izole edilmesiyle marka aktivizmini kullanmanın çeşitli faydalarını 

bulmaktadırlar (Eyada, 2020, s. 31). 

Şirketlerin sorumlu olduğu kişiler sadece hissedarlar değil, bütün sosyal 

paydaşlarında durumları göz önüne alınmalıdırlar. Burada bahsedilenler; 

tüketiciler, çalışanlar, kanal partnerleri, kâr amacı gütmeyen kurum ve 

kuruluşlar, devlet ve kamu kurumlarıdır. Bir şirket tek başına başarılı 

olabilmesi için şirketin ve onun sonuçlarında payı olan sosyal paydaşlardan 

oluşan üstün bir bağ kurulması gerekmektedir (Kotler, 2012, s. 115). 

 

 

 

 

 

II.BÖLÜM 

AKTİVİZM KAVRAMI VE MARKA İLİŞKİSİ 

İş dünyasında hissedar değerinden paydaş odağına doğru bir kayma söz 

konusu. Yeni çağa yol açan bir sistem değişikliğinin içinde olup olmadığı 

konusu tartışmalara açık bir konu. Lakin kârı maksimize etme hedefiyle arz ve 
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talep pazarı, insanların mutluluğuna ve şefkatine doğru kaydığı yönünde 

tartışmalar çokça mevcut. 

Örneğin, sermaye giderek çarpıklaşmakta. Çok fazla açlık ve yoksulluk 

sosyal problemlerde yer edinmekte. Daha fazla insan aşırı beslenmeden ve 

bunun sonucunda kanser, kardiyovasküler gibi hastalıklarla yanlış bir yaşam 

tarzından dolayı ölmekte. Okyanuslar plastiklerle dolu, sıcaklıklar hızla artıyor 

ve etnisite dayalı ayrımlar daha sık ortaya çıkıyor. Kirletici fosil endüstrimiz 

gezegeni kontrol altında tutmaya çalışıyor. Para genellikle ters bir teşvik haline 

gelmekte. Özgürlük, sosyal çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği gibi değerler 

ne yazık ki kendi kendine gelişmeyecek bir durumda. 

İşte tüketiciler de sadece bu sorunları kabullenmekle kalmıyor, aynı 

zamanda bunların talebinde de bulunmaktalar. Sürdürülebilir değerleri 

reddeden şirketler; küçülmüş pazarlarda, azalan karlarla ve artan davalarla 

uğraşmaktadır. Bugünün tüketicileri kendilerini pek çok dünya sorunun bir 

parçası olarak görmektedir (Levinson ve Horowitz, 2012, s. 40). Şirketlerde 

büyüme çıkarları dışında ‘cause Marketing9’ odaklı çalışmalara 

yoğunlaşmakta (Kotler, 2012, s. 137).  

2.1. Aktivizm Kavramı 

Günümüz insanlarının toplumla ilgili sorunlara karşı duyarlıkları daha 

fazla artmıştır ve bunun bir sonucu olarak markalarda da aktivist konular 

üzerinde daha ciddi bir şekilde düşünmeye başlamıştır.  Ser, aktivizm 

konusunu; ortak çıkarları tehdit ede sorunlara karşı gönüllü örgütlenmiş bir 

veya birden fazla grubun, insanın ilgili yerlerin dikkatini çekmek ve soruna 

 
9 Ayrıca bkz: https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/cause-marketing 

/#section-0 
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neden olan problemleri etkileyebilmek ya da istenilen amaca erişmesini 

sağlamak için yürütülen mücadele olarak tanımlamaktadır (Sert, 2012, s. 2).  

Aktivizm, toplum değişimini arzulayan eylemler bütünüdür. Geniş 

anlamıyla aktivizm, bireylerin kurum ya da kuruluşlara baskı yoluyla sorunlu 

gördükleri toplumsal ve politik durumları değiştirmeye yönelik eylemlerdir. 

Aktivizm eylemlerinin temelin oluşturan sorunlar ve konular oldukça çeşitli 

olabilmektedir. Yaşamın her alanına değinebilecek zengin ve kapsamlı bir 

konudur (Gürel ve Nazlı, 2019, s. 189). 

Fransızca “activisme” kelimesi, Türk Dil Kurumu’nda, “etkincilik” 

olarak açıklamaktadır. Aktivizmin Türk Dil Kurumunda iki anlamı vardır. 

Birinci anlam olarak, toplumsal veya politik değişimlerle belirlenen sorunlara 

dikkat çekmesi için özel amaçlara hizmet eden etkinlikler gerçekleştirmedir. 

İkinci bir diğer anlamı, birey hayatı ve düşüncelerinde başlıca gerçekliğin etki 

ve eylem olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü şeklinde nitelendirilmiştir 

(TDK, 2020).  

Ayrıca Türkçe birçok kaynaktan bakıldığında aktivizm kelimesine 

“eylemcilik” ya da “etkincilik” olarak karşılanmaktadır. Ancak bazı kelimelerin 

sözlükte taşıdığı anlam ile hayatta kullanıldığı anlam arasında farklılar vardır. 

Eylemcilik kelimesi genellikle Türkçe ’de hem sokağı hem de sürekli aktif 

olma durumunu çağrıştırmaktadır. Lakin sokak aktivizmin tek yolu olmadığı 

gibi sürekli aktif olmakta tek aktivizm biçimi değildir (Bayat, 2006, s. 69).  

Toplum nezdinde yaşanan olaylarda tepkiler farklı yolarla açığa 

çıkabilmektedirler. Eskiden yapılan sokak aktivizmi yerini yeni dönemle 

birlikte sosyal medyada yapılan imza kampanyalarına ve örgütlenmelerine 

bırakmıştır. İletişim teknolojiisndeki gelişmelerle birlikte, sosyal hareketer 

daha düzenli örgütlenmekte ve yayılamktadırlar. Bu noktada toplumsal 
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hakreket kabiliyeti, toplumun kendi dinamiklerine göre bir uzlaşı ve çatışmaya 

dönüşmektedir  (Korkmaz vd., 2018, s. 59).  

J.N.Kim ve K.Sriramesh, aktivizmi birçok farklı bileşene dayanarak; var 

olan bir problemin ortak çıkarlara zarar vermesi sonucunda, problemin 

çözümünde bir araya gelmiş ve gönüllü olarak birleşmiş insanların koordineli 

çabası olarak tanımlamaktadır. Koordineli çalışma sürecinde grubun temel 

üyeleri; diğer grupların ve sosyal oluşumların dikkatini çekmeye, grup 

içerindeki ortak kimliğin oluşmasına, problemin kaynağı olan işletmelerin 

faaliyetlerine birtakım yaptırımlar veya müzakereler yoluyla sahip olunan 

kaynakları harekete geçirmeye çalışmaktadırlar (Kim ve Sriramesh, 2003, s. 

95). 

Cammaerts, aktivizm kavramının 70’li yılların ortalarında gündeme 

gelmiş kısmen yeni bir kavram olduğunu dile getirmektedir. Kavram basit 

şekliyle, tarihi yaratmak ya da değişimi gerçekleştirmek ve harekete geçme 

motivasyonu olarak tanımlanmaktadır. Aktivizm kavramı teorik çerçevede 

sosyal değişimi, toplumsa hareketleri (sivil hareket), direnişi, savunma ya da 

protesyo gibi kavramları kendi içerisinde barındırmaktadır. Aktivizm, 

toplumların kendi geleceklerini tayin etmesidir. Bu yoldan aktivizm kavramı 

değişim için mücadeleyi, yenilikci ve ilerlemeci oludğu kadar tutucu eğilim ve 

amaçlar tarafından da ortaya çıkabilmketedir (Cammaerts, 2007, s. 217).  

Toplumsal sorunların düzelmesine yönelik harekete geçirilien eylemler 

aktivizm olarak adlandırılırken, eylemi gerçekleştiren kişilere de “aktivist” 

denilmektedir. Eylemler bir gruba bağlı ise bunlara da “aktivist grup” 

denilmektedir (Korkmaz vd., 2018, s. 59). Aktivistler katılım eylemi olarak ön 

saflarda sosyal hareket gruplarına katılan, çoşku ve üzüntü de dahil olmak üzere 

motivasyonlarıyla eylemleri karakterize eden kişlerdir. Aktivist birey ya da 

gruplar; uzlaşma, çatışma, ikna, eğitim ve baskı teknikleri gibi eylemlerle 
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kamouyunu etkilemek üzere örgütlenmiş insan topluluğudur.  Aktivislerin 

genel amacı kamuları etkilemektir. Aktivistleri karakterize eden  diğer bir 

önmli bir husus ise amaçlarına ulaşmak için motive edilmilmiş çoşkulu 

kişilerden meydana geldiğidir (Sancar, 2017, s. 3). 

Aktivistler için Moyer, dört farklı rol grubunun olduğundan 

bahsetmektedir. Bunlar; isyancı, vatandaş, değişim bireyi ve son olarak da 

reformcu aktivistlerin olduğu görüşüdür. Aktivist gruplar kendi ihtiyaç ve 

yapılarına uyumlu rolü seçmektedirler. Dört farklı role göre de etkili veya 

etkisiz biçimde aralarındaki farkı görebilmektedirler. Rolün hangisi olduğuna 

bakılmaksızın davranılması gereken zaruri mecburiyetler mevcuttur. Bu 

mecburiyetler gerçekleştirilmek istenen eylemlerin toplum tarafından kabul 

görmüş demokratik ve insani değerlerle uyum içinde olması esasına dayanır 

(Moyer, 2001, s. 42). Bill Moyer’in aktivistleri grublandırma detayları ise şu 

şekildedir:  

İsyancı grubu rolündeki aktivistler  

• Olayları şiddet ve dram içermeyen temalarla toplum gündemine 

getirirler. 

• Olaylar politik gündemin içerisine aktarılmaya çalışılır.  

• Şirketlerin ve resmi güç sahiplerinin toplum üzerinde önemli 

sorunlara yol açtığını ve bunların devam edilmesi neticesinde toplum 

güvenliğinin ihlal ettiklerini gösterirler. 

• Toplumla var olan sorunu yüz yüze getirirler. 

• Toplumsal demokrasiyi, ahlakı temsil amacı taşırlar ve demokrasinin 

yanında yer alırlar. 

Vatandaş grubu rolündeki aktivistler 

• Demokrasi alanında gelişmiş bir toplumun görüşlerini savunurlar ve 

eylemerlini bu doğrultuda gerçekleştirirler. 



69 | MARKA AKTİVİZMİ KAVRAMI: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

 

• Eylem sıradan vatandaşlar tarafından meşru kabul edilir.  

• Güç sahiplerinin güven zedeleyici hareketlerine karşın direnebilmeyi 

sağlarlar ve hareket dahilinde kötü sonuç  yaratacak potansiyeli 

indirirler. 

Değişim bireyi grubu rolündeki aktivistler 

• Toplumu destekleyen temel demokrasiyi savunurlar.  

• Belirli toplumsal sorunların ele alınması sürecinde olduğunca insanı 

sürece dahil ederler.  

• Sorun karşısında tüm kesimlerin nasıl etkilendiğini gösermek adına 

sorunu yeniden tanımlarlar.  

• Sorunlara karşı pozitif çözüm sunan görüşleri desteklerler.  

• Sorunlu sistem içindeki demoktatik ilkeler ve değerleri desteklerler.  

• Pozitif toplumsal hareketlere yön verir ve toplumsal gelişime 

yönlendirme gerçekleştirirler.  

Reformcu grubu rolündeki aktivistler 

• Hareketin sonucunda toplanan veriler (Amaçlar, niyetler ve sonuçlar) 

güç sahibi kurum ve kişilere paylaşırlar. 

• Yönetim sisteminin içine girmeyi ve hukuksal çabalara girişirler. 

• Yeni kanun ve politikaların oluşumuna ve gelişimine zemin 

oluştururlar ve bunun gelişim sürecini izlerler. 

• Harekete karşı grupların tepkilerine karşı muhalefet oluşumunu kurar 

ve tabandan gelen aktivistlere destek sağlarlar. 

Aktivizm toplumsal katılım çabalarını içeren bir oluşuma sahiptir. Bu 

oluşumlar içerisinde olumlu yönde ilerici nitelikli yanilikleri ve değişimleri 

desteklemek hem de adaletsiz oluşumlara karşı durmaktır. Örneğin toplumsal 

sorunlara bakıldığında borçların hafifletilmesi, cinsiyet sorununa bakış açısı, 

AIDS gibi yıkıcı hastalıklar, hayvan hakları, antinükleer duruşları, çevrecilik 

hareketleri, çocuk işçi sorunları, ırkçılık, insan hakları ihlalleri, kadın haklarını 
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koruma ve işçi hakları gibi toplum nezdinde önemli olan birçok politik, sosyal, 

ekonomik soruna farkındalık yaratmaktadır. Bu anlamda aktivizm toplumsal 

anlamda bir lobi faaliyetidir. Bir davanın savunulması veya karşı çıkılması, 

müzakere yoluyla çözümün amaçlanması, protesto kampanyalarının 

düzenlenmesi ve farkındalık çalışmlarının arttırlması gibi eylemsel hareketler 

iktidarların, kurumların ve grupların davranışlarında değişim yaratmak 

amacıyla gösterilen çabalardır bütünüdür (Koffel, 2003, s. 117).  

Aktivist grupların gerçekleştirdiği eylemler yüzünden, kamuoyundaki 

tartışmalara yön verme potansiyelinden dolayı kurumların da aktivist gruplara 

cevap verme zürriyetini doğurmaktadır. Eylemleri ile ortamı ve tüketicileri 

güdüleyen aktivistler, istenilen amaçlar için kitleleri dönüştürmeyi 

hedeflemektedirler. Şirket ve diğer örgütler ise bu tür eylemlerin gelişimini 

öngörmeye çalışarak proaktif bir strateji geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

Çıkarlarını korumak için proaktif davranan şirketler simetrik halka ilişkileri 

uygulama fırsatı olarak yakalamaktırlar (Grunig ve Hunt, 1984, s. 328). 

Aktivist eylemlerin ve sosyal olayların, şirketlerin ilgilendiği ve bu 

konuda harekete geçmelerinin nedeni, gücün devletlerden küresel güçteki 

şirketlere yavaş yavaş kaymasından kaynaklandığı görüşüdür. Sanayi 

Devrimiyle birlikte yeni toplumsal sınıfların ve grupların oluşması ve bu 

oluşuma paralel politik otoritenin paylaşımı ya da ele geçirilme mücadelesi 

olaylara yeni bir boyut kazandırmıştır (Sert, 2012, s. 75). Bundan dolayı güç 

dağılımının hükümetlerden çokuluslu şirketlere geçme eleştirileri doğmuştur.  

Hopkins vd. güçlerin değişimini şu şekilde açıklamaktadır. Ulus ötesi 

olarak görülen büyük şirketler, hükümetlerin politik aygıtlarınca getirilen baskı 

ve kısıtlamalarını minimum düzeyde tutarak iş yapmaya çalışmaktadırlar. 

İletişim teknolojilerinin kolaylaşması, sermayenin artması ve globalleşmeyle 

ulus ötesi ticaretin genişlemesiyle birlikte rekabet yoğunlaşmış ve dünya pazarı 
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birliğinin varlığı yoğunlaşmıştır. Bundan dolayı dünyanın pek çok noktasında 

eşit derecede olmasa da devletlerin oynadığı roller kökten bir değişime 

uğramıştır. Özellikle devletlerin toprak genişletme politikaları, ulusal emperyal 

sınırlar içerisinde ve ötesindeki işletmeler arasındaki rekabetin 

kısıtlandırılmasından, üretim yöreleri olarak yerel sermayenin 

küreselleşmesine yönelmiştir. Bu etkiler dünya ekonomisinin varlığının 

yoğunlaşmasına, bağlantıların güçlenmesine ve ticari fırsatların artmasına 

katkıda bulundu. Bütün bunların sonucunda şirketlerin varlıkları ve güçleri 

artmakla kalmadı, devletlerin yetkinliklerine de ağır bir darbe vuruldu (Hopkins 

vd., 2004, s. 34). 

Şirketler, güçlü ekonomik yapıları, istihdama ve ülke içerisindeki 

pazarın hareketliliğine katkıları nedeniyle iktidarlara ekonomik ve politik 

yaptırım yapabilecek güce sahiptirler. Örneğin, Capital’in verdiği bilgiye göre 

Microsoft Türkiye’deki çalışan sayısı 233 olan ürün ve hizmetlerini 7 bini aşkın 

iş ortağıyla birlikte oluşturduğu ekosistem üzerinden yürütmektedir. 

Türkiye’de sayısı 147 bini bulan bilişim çalışanının 99 bini Microsoft’un 

ekosisteminde yer almaktadır (Ayvacı, 2009). Bu verinin sadece Microsoft 

Türkiye pazarı için olduğu düşünülünce istihdam, vergi ve ülke ekonomisine 

katkısı yadsınamaz gerçekliktedir. 

Güçlü firmalar, pazar alanlarına sunduğu markalarına ürün ve 

hizmetlerinin satışını yükseltmek ve sadık müşteri potansiyeli olan 

tüketicileri/müşterileri elde etmek amacıyla; toplumsal olaylara, girdiği pazarın 

coğrafik unsurlarına ve  kültürel kodlarına göre üretim, adaptasyon süreci 

yaşamaktadırlar. Markalar, tüketicilere ulaşmanın yeni yollarını bulmak için 

yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle de milenyum kuşağı gençleri alıcı 

güçlerini arttırmakta ve sevdikleri markalarla yeni ilişki arayışlarına 

girmektedir. Yeni nesiller sadece markalardan daha fazlasını istemekte. 

Hayatlarına uyan bir hikâye istemekte ve bunun gerçekleşmesi için markaları 
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ona göre seçmekteler. Örneğin, Red Bull’un Felix Baumgartner'ın uzaydan 

atlaması örneği gibi. İnsan ihtiyaçlarının medya ve reklamlara göre belirlediği 

günümüz şartlarında bu alanlar ayrıca önem taşımaktadır. Bunun bilincinde 

olunması şirketleri pazarlama ve sunum taktiklerine ek olarak reklam 

stratejileri belirlemeye yöneltmektedir (Gedik ve Çakır, 2018, s. 301). 

2.1.1. Aktivizm Kavramında Toplumsal Hareketler 

Tarihsel açıdan bakıldığında toplumsal harekelerin, toplumun komünal 

birliktelik yaşamının başlamasıyla varlığını ve tartışmalarını hissettirdiğini 

söylemek mümkündür. Tarihsel dönemlerin her noktasında bireyler, özel çıkar, 

beklenti ve hedeflerine göre bir araya gelerek topluluklar oluşturmuşlardır. 

Temeline bakıldığında, eylemlerin mevcut politik duruma karşı bir aktivist 

hareketi üstlenmiş ve amaçlarına ulaşmak için kolektif kolektif hareket 

eylemine girişmişlerdir. Hegemonya unsuru olabilecek birçok alanda bu uzlaşı 

ve çatışma hareketleri gerçekleşebilmektedir.  

Giddens’ın aktarımıyla; toplumsal hareketler, oturmuş düzenli kurumlar 

alanın dışındaki kolektif eylemler yoluyla, ortak bir amacı korumak ya da ortak 

bir amaca ulaşmayı sağlayabilmek adına girişilen toplu eylemlerdir (Giddens, 

2000, s. 540). Marshall’a göre ise; toplumun temel dinamiklerinden bir veya 

birkaçını değiştirmek veya karşı çıkmak amacıyla dikkate değer sayıdaki 

insanın, örgütlü çaba harcamalarını gösteren bir terimdir açıklamasında 

bulunmaktadır (Marshall, 1999, s. 746). Toplumsal hareketler politik 

hareketlerden farklı olarak belirli amaçlar doğrultusunda toplu bir bütünü 

oluşturmaktadır. Kolektif hareket eden birey talep, istek ve mücadelesini 

yüksek sesle dile getirerek karar alma mekanizmalarına tabandan etki etmeyi 

hedefleyen eylemler bütününü gerçekleştirmektedir (Nas, 2015, s. 95).  
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Literatürde çalışmalarında aktivizm kavramı, toplumsal hareketlerin 

modern dünya adı olarak geçmektedir. Toplumsal hareketlerin tarihi geçmişi 

19. yüzyılın sonlarında büyük yankı uyandıran işçi hareketlerine kadar 

dayandırmak mümkündür. 1960’lı yıllarındaki toplumsal hareketin zemininde 

politik hegemonyayı hedef alan ve ekonomik çıkarları temel alan baskın sınıfsal 

yapı hareketleridir. Bu hareketler, “eski toplumsal hareketler” olarak 

nitelendirilmektedir. Bu karşın “Yeni toplumsal hareketler” ise 1970’li yıllarda 

tartışılmaya başlanmış bir kavramdır. Kavramın konularında; feminizm, 

ekoloji, barış hareketleri, nükleer karşıtı duruşlar, azınlık, ırk ve yerel özerklik 

hareketleri yer almaktadır (Korkmaz vd., 2018, s. 59). 

Aktivizmin felsefi geçmişi çok eskilere dayansa da, değindiği konular 

itibariyle bir eylem biçimi olarak toplumsal konulara değinmesi görece yakın 

bir dönemde oluşmaktadır. İnsanoğlunun eşit ve güzel bir dünya arayışı hep var 

olmuştur. Ancak bu arayışın toplumsal bir niteliğe bürünmesi ve kitlesel bir 

boyut kazanması 19. yüzyılda gerçekleşmiştir (Gürel ve Nazlı, 2019, s. 189). 

Tarihsel açıdan bakıldığında sınıf mücadelesi ve iktidara dayanan 

toplumsal hareketler, temelinde kültürel değişimlerin sonucunda oluşan 

ilişkileri bütünüyle ele almaktadır. Kültür, toplumsal aktörlerin kaynakları 

yönetme çabalarıyla ilgilidir. Çabalar, toplumsal örgütlenmeye dönüştürme 

çatışmalarıyla karşı karşıya gelen aynı kültürel yönelime sahip ve bu kültürün 

ürettiği aktivitelerin toplumsal kontrolü için mücadele eden aktörlerin 

hareketidir (Aktaran: Çayır, 1999, s. 42).   

Toplumsal harekeler kavramını ilk kez dillendirilmesi 18. yüzyılın 

başlarına dek gelmektedir. O dönemde Fransa’da yaşayan Saint Simon, kendi 

ülkesinde ve başka bölgelerde başlayan toplumsal protesto hareketlerini 

nitelemek için konjonktürel yapıya karşı çıkan yeni politik görüşlerin bir 

özelliği olarak tanımlamıştır.  Günümüz yaygın kullanım biçiminde ise   politik 
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sistemin dışında kalan grup ve örgütleri tanımlayan bir terimdir (Marshall, 

1999, s. 746).  

Aslına bakılırsa toplumsal hareketlerin farklı grup ve örgütlerin direniş 

ve çatışma eylemleri hakkındaki fikriyat kadar eskidir. Hem toplumsal yönetici 

katmanlarından hem de yönetilen ve ezilenler arasında toplumsal farklılık ve 

eylemler çok farklı yapılarda olsa dahi hep var olmaktadır (Çetinkaya, 2014, s. 

27). 

Gerçekten de toplumsal tarihin ilk zamanlarından bu yana başlayan 

direnişler, çatışmalar, baskılar, isyan ve uzlaşılar toplum hayatından hiçbir 

zaman eksik olmamıştır. Gerek eylemin yönetenleri gerekse ezilenler 

arasındaki gizli senaryolar ve çatışmalar, toplumdaki bireylerin hayatlarında ve 

insanlık tarihinde önemli bir değişikliğe yol açmıştır. Eylemler, isyanlar, 

devrimler gibi farklı direniş biçimleri, zaman ve mekanlar bakımından farklılık 

gösterseler de tarihin birçok noktasında yer almaktadırlar. İnsanlık tarihini 

bugünlere aktaran yazılı ve yazılı olmayan kaynakların büyük bir bölümü o 

dönemin seçkin ve elit ekseriyetleri tarafından kendi zihniyetlerini yansıtacak 

bir şekilde kayda alınmıştır. Bundan dolayı eski kaynaklarda köylülerden, 

kölelerden, zanaatkarlardan, ezilmiş ve ırgatlardan ziyade krallardan, 

sultanlardan, paşalardan, komutanlardan, lortlardan ve mücevherli kadınlardan 

bahsedilmektedir. Hatta insan varlığının yarısını tamamlayan kadınlardan bile 

en ayrıcalıklı olanlardan bahsedilmektedir. “Aşağıdakiler” 10 olarak 

adlandıran toplumdan ancak çok büyük bir olay yarattıkları, o dönemin 

konjonktürel yapısını sarstıkları ölçüde günümüze kadar yaşayabilmişlerdir. 

Yaşanan olaylarda aktif rol aldıkları zaman ise eylemleri toplum için doğal 

 
10 Aşağıdan küreselleşme kavramında; yoksulluk, baskı, savaş ve çevre yıkımları gibi uzun 

süredir var olan sorunları ele almak için olanak sunuyor. Toplumsal hareketlerin doğuşunu ele 

alıyor. Hareketi gerçekleştirenler ise toplumda aşağıdakiler olarak adlandırılan ezilen kişilerden 

oluşuyor.  
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afetlere benzetilmektedir. Bu afetlerin oyuncuları da gerçek kimlikleriyle değil, 

marjinal, ayaktakımı, sürü gibi küçültücü ve anormalleştirici yaklaşımlarla 

anılmışlardır (Çetinkaya, 2014, s. 26). 

Aşağıdakilerin sergiledikleri direniş ve çatışma eylemleri kavramsal 

olarak ele alınışı 19. yüzyıldan itibaren daha sistematik analizler üzerinden 

incelenmektedir. Modern sosyal bilimlerin gelişimiyle toplumsal hareketlerin 

dinamikleri üzerine neden ve sonuçları incelenmeye başlanmıştır. 

Tablo-8: Eski Toplumsal Hareketlerle ve Yeni Toplumsal Hareketlerin 

Karşılaştırılması. 

Bileşenleri 
Eski Toplumsal 

Hareketler 

Yeni Toplumsal Hareketler 

Katılımcıların 

Profili 

Alt tabaka, sınıf temelli, 

benzerliği vurgulayan 

coşkulu ve kalabalık 

topluluklar. Eğitim seviyesi 

düşük bireyler, niteliksiz 

işgücü veya işsizler. 

Orta tabaka, farlılıklarını ifşa 

eden marjinal gruplar, eğitim 

seviyesi yüksek bireyler, nitelikli 

işgücü, yüksek statülü meslek 

mensupları, öğrenciler, ev 

kadınları, eğitimli işsizler, 

çiftçiler, esnaf ve zanaatkarlar. 

Örgütlenme 

Yapısı 

Resmi, dikey hiyerarşi, 

otoriter yapı, katı bürokrasi, 

karizmatik lider.  Lider 

eksenli, mekân paylaşımı. 

Ulusal veya yerel ölçekli. 

Gayri resmi, yatay örgütlenme, 

demokratik yapı ve liderlik. Birey 

eksenli. Sanal alan paylaşımı ve 

mekân buluşması. Küresel ve 

yerel ölçekli 

Aktivistlerin 

Yapısı/Temel 

Sosyal Taban 

Sınıf temelli, tepkisel ve 

“anomik”11 nitelikler 

taşırlar. Politik (solcu, 

muhafazakâr vb.) ve 

ekonomik (işçi, azınlık vb.) 

kodlara sahiptirler. İçlerinde 

liderler, komutanlar ya da 

ideal haline gelmiş “tipler 

yer alır 

Anomik ve tepkisel değillerdir. 

Mücadeleleri ekonomik olmaktan 

çok, kimliği daha rahatça ifade 

edebilme, sivil haklar gibi 

kavramlar üzerine kurulu kültürel 

alanda gerçekleşir. Bu aktörler 

klasikleşmiş ekonomik ve politik 

kodlara sahip değillerdir. Daha 

çok çalışan ve eğitimli “yeni orta 

sınıf” katılımcıları mevcuttur. 

Değerler 
Ekonomik çıkarlar, sosyal 

sınıf, milli hassasiyetler. 

Etnisite, kimlik, din ve dini 

yorumlar, cinsiyet ve cinsel 

 
11 Toplum bireylerine az kültürel ve ahlaki rehberlik durumudur. Toplumun birey olan sosyal 

bağının kopması tanımıdır.  
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tercih, çerçeve, yoksullukla 

mücadele, savaş karşıtlığı ve 

barış 

Gerçekleştiği 

Alan 

Politik alan. Daha çok 

ekonomik bunalım, politik 

kriz ve toplumsal 

değişmenin çok yoğun 

olduğu dönemler 

Sivil toplum, çoğulculuk ve 

demokrasi ortamında daha etkin 

hale gelebilen sosyal 

hareketlerdir. 

Yöntem 

Tahripkâr ve şiddet içeren 

toplu eylemler. 

Sivil itaatsizlik, yaratıcı eylemler, 

münferit ama etkili şiddet 

kullanımı. 

Kaynak: Tatar, 2013: 14.  

Tablo 8’de anlaşılacağı üzere eski toplumsal hareketler ile günümüz 

toplumsal hareketleri arasında net farklar görülmektedir. Profiller, örgütlenme 

yapısı, değerler, sosyal yapı, yöntemler ve sahada belirgin farklılıklar her iki 

toplumsal hareketin temelden ayrıldığını göstermektedir. Eski toplumsal 

hareketler ekonomik temelli iken günümüz toplumsal hareketleri kültürel 

temellidir. Eski toplumsal hareketler merkeziyeti —hegemonyayı— ele 

geçirmeye yönelirken, günümüz toplumsal hareketleri özerkliği 

savunmaktadır. Eski toplumsal hareketlerin eylemcileri ideolojik kaygılar ile 

hareket ederken, günümüz toplumsal hareketleri aktivistleri sivil toplum 

örgütlerinin üyesi olarak hareket etmektedir. Eski toplumsal hareketler partiler 

ve sendikalar üzerinden taleplerini dile getirirken, günümüz toplumsal 

hareketleri kamuoyu desteğini arkasına almayı tercih etmektedir (Sarı, 2018, s. 

436).  

Ancak Tatar’ın konuya başka bir açıdan ele alışını da görmezden 

gelinemez. Onun aktarımıyla; değişim ile sürekliliğin arasındaki dengeyi 

kurabilmek için, küresel ölçekte gerçekleşen hareketleri, yeni toplumsal 

hareketlerin boyutlarının büyümeyi ve yeni iletişim teknolojileriyle 

desteklenmesi gibi unsurlarla değerlendirmek daha makuldür. Mekanları aşan 

küresel ölçekli sorunlara karşılık olarak aynı ölçekte tepki beklenmelidir. Buna 

örnek olarak; 1999 yılında Seattle’da gerçekleşen Dünya Ticaret Örgütü karşıtı 
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protestoları 1500 örgütün katılımıyla gerçekleşmiştir. Genel olarak yeni 

toplumsal hareketler küreselleşme karşıtı olarak ortaya çıkmışsa da, bu tür 

hareketlerin zemininde küresel projelerin olduğunu da gözden kaçırmamak 

gerekir. Tasarımı küresel ölçekte sorunsuz gerçekleşen hareketlerin, karşı 

konulduğu düşünülen küresel güçler tarafından desteklendiği bilinmektedir. 

Örneğin küreselleşen şirketlere karşı gelişen hareketlerin başka şirketlerce 

destek alması bu türdendir (Tatar, 2013, s. 12).  

“Günümüz sosyal hareketleri” olarak ortaya çıkan kavram, çeşitli 

tanımlamalarla ifade edilmektedir. Daha çok kent merkezlerinde ve kentte 

yaşayan insanlar tarafından gerçekleştirilen günümüz sosyal hareketleri hem bu 

açıdan ayrıcalıklı bir öneme sahiptir hem de bu özelliğinden dolayı ‘kentsel 

toplumsal hareketler’ olarak da adlandırılmaktadır. Toplumsal olarak ele 

aldıkları konulara bakıldığında genellikle kent yaşamı ve kent yaşamıyla ilgili 

problemler olduğu görülmektedir. Günümüz sosyal hareketleri eski sosyal 

hareketlerden ayıran en büyük etmenlerden birisi katılımcılarının genellikle 

kentli ve orta sınıf çalışan insanlardan oluşmasıdır. Bu insanlar, genel olarak 

şehir merkezlerinde ve şehir merkezlerinin sunmuş olduğu imkânları 

kullanarak yükselmiştir. Yapılan mitingler, gösteriler ve yürüyüşler ile 

eylemlilikler, şehir yaşamının bireylere sunmuş olduğu dinamiklerden 

kaynaklanmaktadır (Sarı, 2018, s. 432).  

18. ve özellikle 19. yüzyıldan itibaren seçkinlerin görmezden 

gelemeyeceği eylem ve direniş biçimleri gerçekleşmiştir. Aşağıdakiler olarak 

adlandırılan köylülerin, zanaatkârların ve işçilerin örgütlenme biçimleri ve 

eylemleri farklı bir seviyeye ulaşmıştır. Toplumsal ilişkilerin kapitalleşmesi, 

metalaşma süreci, hızlı kent ve göç hareketleri hem kent hayatında hem de 

kırsal alanlarda ciddi toplumsal sorunlar yaratmaktadır (Çetinkaya, 2014, s. 

28).    
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Ortak yaşam alanlarında (kentlerde, kasabalarda ya da kırsal alanlarda) 

zamanla yaşanan toplumsal ilişkilerde kırılımlar meydana gelmektedir. 

Toplumsal ilişkiler içerisinde var olan sorunlar birikim ve değişim sürecine 

uğramıştır. Yaşanan sorunları genellikle belirli toplumsal grupları ve örgütleri 

etkilemektedir. Bunlar içerisinde belirli cemaat grupları, ulusları, ırkları, 

sınıfları, cinsiyet gruplarını dini ve politik grupları etkilemiştir. Bu etkiler, bazı 

insanların statükonun bazı yönlerini içeren sorgulamaları ya da reddedişlerini 

başlatmaktadır. Aynı sorguyu ve reddedişi yaşayan insanlar —ortak 

deneyimleri yaşayan insanlar— sorgulamaları, reddedişlerini ve itirazlarını 

birlikte keşfettikleri zaman, toplumsal bir sürecin dönüşümünü görmektedirler. 

Bu bireysel ve yalıtılmış olan bir süreçten toplumsal bir sürece dönüşüm 

olayıdır (Brecher vd., 2002, s. 42). 

Klasik sosyoloji görüşünde toplumsal hareketler iki şekilde ele 

alınmaktadır. Birincisi toplumsal hareketin yapısal bir krizin sonucunda 

oluştuğu görüşüdür. Toplumsal davranışın içindeki durum göz ardı edilip, 

marjinal, gayrimeşru duruma indirgenmektedir. İkincisi ortak inançların ifadesi 

görüşüdür. Belli bir toplumsal durumda kolektif hareketin geçişi 

açıklayamamaktadır (Çayır, 1999, s. 14).  

Smelser; Kolektif hareketleri, moderleşme süreci sonucunda yapısal 

değişimlere karşı bir eylem olarak orataya çıkan akıldışı ve palyatif hareketler 

olarak değerlendirmektedir(Aktaran: Çayır, 1999, s. 14). Bazı tarihselci 

görüşler, sosyal hareketleri topluma aykırı olarak nitelemekte, fakir ve bir 

temeli olmayan insanların da bu hareketlerin zeminini meydana getirdiğini ileri 

sürmektedir. İkincisi, modernleşme sürecinin meydana getireceği refah ve 

gelişme sonunda herkesin faydalanacağı süreçte palyatif bir olgu olarak 

algılanacağı görüşüdür. “Sosyal hareketler, toplumsal ve ekonomik kriz 

dönemlerinde ortaya çıkan bir eteş gibidir.” Böylesi bir açıklamanın zorunluğu 

ise değişimin altında yatan sosyal hareketler değil, tarihsel bir zorunluluğun 
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olduğu görüşüdür. 70’li yıllarda Amerika ve Avrupa’da ortaya çıkan barış 

hareketleri, çevrecilik, antinükleer karşıtı hareketler, kadı hakları, cinsiyet 

hareketleri gibi hareketler bu klasik anlayışın sorgulanmasın neden olmuştur 

(Çayır, 1999, s. 14). 

1960’ların sonlarında ise dünyada açıkça gözlenebilen derin ve dramatik 

bir dönüşüm belirmiştir (Demiroğlu, 2014, s. 134).  Endüstriyel toplum 

yapısından post-endüstriyel topluma geçiş süreciyle birlikte bireylerde ve 

gruplarda kültürel ve kimliksel özelliklerini yansıtan toplumsal hareketler 

gözlemlenmiştir (Sert, 2012, s. 83).  Morden dönemde kimlik ve ya kimlik 

bileşenlerine olan olan karşıt fikir yavaş yavaş azalırken, post-modern dönemi 

yaklaşımında farklılığı temel alan kimlik unsuru yücelmeye başlanmıştır. Var 

oluşun temelini ve göstergesini yansıtan kimlik unsuru verilmiş ya da 

kazanılmış olarak görülmektedir. Kimlik bireyin bir parçası değil, bizatihi 

bireyin kendi varoluşu olarak görülmektedir. Bundan dolayı yaşanan toplumsal 

eylemler hak, özgürlük, eşitlik talepleri üzerine yoğunlaşmaktadır (Tatar, 2013, 

s. 12). Yeni hareketler ilk önce, genellikle korunaksız, ayrımcılığa uğramış ya 

da hegemonya unsurlarına da az maruz kalanlara, küçük ve dağımık gruplar 

halinde kendini göstermektedir. İçinden doğdukları toplumsal ekseriyetlerin 

özel deneyimleri ve kültürlerini yansıtmaktadırlar (Brecher vd., 2002, s. 46).  

60’lı ve 70’lerin başında yoğunlaşan sivil haklar, ifade özgürlüğü ve 

öğrenci hakları; 70’lilerin kadın hakları savunuculuğu, barış ve çevre 

hareketleri, 80’li dönemelerde artan antinükleer hareketleri gibi eylemerde 

yaşanan farklılılar sürecin köklü bir değişme uğradığını göstermektedir 

(Demiroğlu, 2014, s. 135). Bu hareketler sosyal ya da ekonomik bir çöküşün 

göstergesi değildirler. Aktivistleri de belirli hedeflere ve rasyonel stratejilere 

sahiptirler (Çayır, 1999, s. 15). Zeminin gelişimiyle 19. yüzyılın ortalarında 

özellikle sorgulanmaya başlanılan kölelik ve çocuk işçliğine karşı yapılan 

büyük eylemlerle orataya çıkan toplumsal aktivizm, 20. yüzyılın ilk 
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zamanlarında kadınların seçme ve seçilme hakları, buna pararlel feminist 

hareketler, savaş karşıtı eylemler, mülk hakları, ırk, eşitlik, AIDS gibi 

hastalıklar ve küreselleşme gibi modern kampanyalar devam etmiştir. Ancak 

eylemler küresel ölçekten çok büyük ölçüde ulusal politikalar çevresinde 

devam etmiştir. Toplumsal aktivizm kavramının tam gelişimi ancak 20. 

yüzyılın ortalarında istediği konuma gelmiştir (Sert, 2012, s. 83). 

Günümüz toplumsal hareketlerinin yeni olarak nitelendirilmesi, kesin 

çizgilerle bir farklılığın olmasından ziyade, geçmişe yapılan bir açıklamadır. 

Geçmiş zamada yaşanılanlara atıfta bulunmayı izah etmektedir. Süreklilik 

içindeki değişimi görebilmeyi sağlamaktadır. Zira yaşanan toplusmal 

eylemlerin bir zemini olduğu gibi değişmeyen sabit kalıplarda değildirler. 

Değişimin hızlı gerçekleştiği toplumsal durumlarda, bazı toplumsal olayların 

başına “yeni” nitelendirimesinin getirilmesi meseleyi analitik acıdan daha 

açıklayıcı kılamaktadır (Tatar, 2013, s. 11). Buna göre bu yeni hareketler, 

küreselleşen modern dünyada yeni kimlik arayışları —postmodern dönemde 

bireyselliğe yöneliş ve kimlik arayışları bariz görünmektedir— ifade 

etmektedir (Çayır, 1999, s. 8).  

İçinde doğduğu dönemin izlerini kendinde yansıtan toplumsal hareketler, 

bulunduğu zamandaki teknolojilerden ve kültürel kodlardan faydalanmaktadır. 

Örneğin son yıllarda meydana gelen toplumsal hareketlerde teknolojinin 

iletişimsel boyutu önem kazanmıştır. Öyle ki, iletişimin kalitesi ve sürekliliği 

toplumsal hareketlerin sürekliliğini ve gündemde oluşunu etkin kılmaktadır. Bu 

başarıda rol almanın en önemli koşulu ise etkileşimde bulunan bireylerin bilgi, 

birikim, deneyim ve beklentilerini buluşturup, etkileşim sonucunda elde 

ettikleri sonuç ve ürünü ortak olarak sahiplenebilmeleridir. Yani günümüz 

sosyal hareketlerinin başarılı olma oranları bireylerin ve grupların teknolojiyi 

kullanmalarına ve bu teknoloji ile etkileşimde bulunarak hareket etmelerine 

bağlanmaktadır. Sosyal hareketlerde yer alan eylemciler, gün geçtikçe internet 
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üzerinden iletişimi kullanmakta ve tüm  iletişim süreçlerini internet ağları 

üzerinden sürdürmektedirler (Sarı, 2018, s. 430). Dünya, eskiye nispetle 

birbirine daha sıkı ağlarla bağlanmıştır. Bu sebeple yaşanan eylemler birbirini 

tetikleyerek bir domino taşı etkisi denilebilecek daha geniş bir alanda ve daha 

hızlı hareketleri gerçekleştirebilmektedir.  

Önce sosyal medya aracılığıyla inşa edilen birliktelikler daha sonraları 

mekanlarda fiziksel birliktelikler yoluyla toplumsal aktivizme 

dönüşebilmektedir. Farklı olarak oraya çıkan bir aktivist hareketi dijital iletişim 

teknolojileri ve sosyal medya etkisiyle sınır tanımaz bir mahiyette dalgalar gibi 

yayılabilmektedir. Başka bir durum, sosyal medya gibi mecralarda başlayan 

hareketlerin şiddeti daha masumane ve içten olabilmektedir. Yasal 

sorumlulukların daha az işlediği ve yapılan yaptırımların daha açık 

uygulamalarla tecrübe edilmediği durumlarda, sosyal medya gibi iletişimin 

yüksek olduğu mecralar bireylere geniş bir özgürlük alanı sunmaktadır (Tatar, 

2013, s. 11). Sosyal medya gibi iletşimi yüksek olanaklar günümüz bireylerinde 

küresel etkileşimlerle birlikte yeni fikir, görüş ve kimlik yapıları da 

sunabilmektedir. Yeni yapıyla birlikte devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının 

etkinliği, rolü ve normları tartışılmakta, kamusal alan ile özel alan arasındaki 

sınırlar yeniden tartışılmaktadır (Çayır, 1999, s. 8).  

Dijital iletişim ağlarının oluşturduğu özel alan, benzer biçimde ancak 

daha fantastik boyutta sanal uzamlar kurgulamaktadır. Toplumsal hareketlerin 

çıkış noktası olan gerçek dünya sorunları, öncelikle sanal uzamlarda soyut 

paradigmalarla karşılanmakta. Adalet, özgürlük, şeffaflık, hak ve hürriyet gibi 

genel kuraların itici gücü üzerine kurgulanan bütünleşmenin önce tahayyül 

ediliyor olması gerekmektedir. Bu nedenle sanal topluluklar (cemaatler) da 

tıpkı milletler gibi, önce tahayyül edilmekte. Hiçbir zaman karşı karşıya 

gelemeyecek kitleler aynı düşüncenin hayaliyle kümelenirken de durum böyle 

ilerlemektedir (Hobsbawm, 2010, s. 21-22). 
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Sonuç olarak toplumsal hareketler, zamansal akışta tarihselliğin 

oluşturduğu zeminde; modernleşme, portmodernleşme, kimlik, birey ve 

grupların kamusal ve özel alandaki yaşamsal konumu, kültürel kodlardaki 

dinamiklerin değişimi gibi pekçok unsurlardan dolayı belirgin bir değişim 

süreci yaşamıştır. Yeni söylem ve eylem biçimlerini literatüre kazandıran 

toplumsal hareketler, çoğunlukla ‘aktivizm’ aktivist hareketlerin oyuncuları ise 

‘aktivist’ terimiyle karşılandığı görülmektedir (Sert, 2012, s. 86). İngiltere ve 

diğer Batı sistemlerinde politika ve sosyoloji bilimi aktivist hareketleri ve 

kampanyaları açıklamak için çeşitli terim ve kavramlara başvurmuşlardır. Bu 

terimler içerisindeki toplu eylemlerle ilişkili olan toplumsal hareketlere de 

aktivizmle ilgili ele alınmaktadır. (Kovacs, 2004, s. 350). Gelişen iletşim 

teknolojileri ve sosyal medyayla birlikte geçmişe oranla bireyler daha geniş salt 

kitlelere mesajını iletebilmektedirler. Karar verici özel ve resmi mercileri 

fazlasıyla etkileyen bu gelişme toplumsal aktivizm kavramıyla ele 

alınmakatadır. Toplumsal aktivizm, zaman içinde geleneksel yapısını 

değiştirerek daha esnek, hareketli ve çok katılımlı dinamik bir yapıya 

evrilmiştir. Etkinliğini yerelden küresel ölçeğe çeviren bir sürece çevirmiştir 

(Nas, 2015, s. 103).  

2.2. Marka Aktivizmi Kavramı 

Marka aktivizmiyle ilgili farklı kaynaklardan yapılan araştırmalarda 

kavramın kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarıyla benzer olduğu ancak 

eleştiri olarak gelişmekte olan başka bir kavram olarak görülmektedir. Marka 

aktivizmi sosyal amaçlı ve kurumsal sosyal sorumluk kavramlarından farklıdır, 

çünkü toplumun karşı karşıya olduğu en büyük ve en acil sorunlara yönelik 

temel bir kaygıyla yönelmektedir (Sarkar ve Kotler, 2020, s. 36). 

Marka aktivizmi konusu 2018 yılında P. Kotler ve C. Sarkar tarafından 

gündeme getirilmiştir. O dönemlerde kavram pazarlama ve iş yönetimi anlayışı 

olarak tanımlandı. Marka aktivizmi nedensel pazarlama ve kurumsal sosyal 
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sorumluluk uygulamasında gelişen bir kavramdı ancak marka aktivizmi 

yaklaşımın temellinde toplum odaklı bir yaklaşım söz konusudur (Sarkar ve 

Kotler, 2020, s. 34).  

Araştırmalar, marka aktivizmi olarak da bilinen toplum odaklı eylemlere 

eğilimlerin arttığını göstermektedir. Marka aktivizmi, bir markanın kendi 

inançlarına, amacına ve değerlerine dayalı olarak toplumun karşılaştığı en acil 

sorunların çözülmesine yardımcı olmak için değişimi yönlendirmeye yardımcı 

olmak amacıyla tavır almasıdır (Schoeneck, 2020).  

Marka Aktivizmi, spor veya sosyo-ekonomik, politik veya çevresel 

iyileşmeleri tetikleyebilmektedir. Marka aktivizmi doğaldır, değer odaklı 

sosyal sorumluluk ve çevresel sosyal ilerlemenin ötesinde doğal bir gelişmedir. 

Marka aktivizmi, toplumun karşı karşıya kaldığı en önemli sorunla ilgili temel 

bir kaygı tarafından teşvik edildiği için kurumsal sosyal sorumluluktan oldukça 

farklılaşmaktadır. Bir kuruluşun kendisini değer odaklı bir kuruluş olarak 

temsil etmesi için bir platform oluşturması gerekebilir. Değer odaklı bir şirket, 

sosyal değerleri göz ardı etmeyecektir. Şirketler aktvizim karvamı 

çercevesinde; değer, çalışanlar, toplum ve topluluklarla uyum içinde 

olabilmektedirler (Kumar, 2020, s. 2011). 

Marka aktivizmi, markaların sert kararlar aldığı ve kurumsal sosyal 

sorumluluğun bir evrimi olan uygulamalarıdır. Ürünlerinden etkilenen 

toplumlara ve izleyicilere fayda sağlayan içeriklere yönelen markalar, kurumsal 

sosyal sorumluluk anlayışının ötesine giderek belirli bir amacın temsilcileri 

olma yolunda hedef kimlikler olarak aktif rol üstlenmektedirler. Bu hareketler 

genellikle sosyal, çevresel, ekonomik veya politik konulara olmakatdır. Bazı 

markalar politik veya sosyal açıklamalarda bulunma konusunda endişelenirken, 

bazı markalarda hedef kitlenin belirli bir yüzdesinin izole edilmesine yol açan 

kutuplaştırıcı bir duruş sergileyebilmektedir. Genel itibariyle marka aktivizmi 
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sadece hedef kitlenin dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda marka 

etrafında bir heyecan yaratmaya çalışmaktadır. Bu tür süreçlerle markaların 

karları, müşteri sadakatleri üzerinde olumlu bir etki elde etmelerine ve ortak 

değerleri ve inançları paylaşan kişilerle bağlantı kurmalarına yardımcı 

olabilmektedir (Eyada, 2020, s. 31).  

Markalar bu tür konulardan kararsız kalma, eyleme geçme ya da 

tamamen susma durumuna geçebilmektedirler. Kararın alınmasından çok 

marka sahiplerinin duruşu, ürün veya hizmetin yarattığı değer bu kararların 

temelini oluşturabilmektedir.   

Diğer yandan aktivizme başvuran markalar pek çok avantajlıda elde 

etmektedirler. Krize dönüşebilecek bir durumu fırsata çeviren markalar, 

kendilerini rekabet havuzun dışında tutmaktadırlar. Yaşanan rekabet, sosyal 

medya ve etkileyici kişilerle dikkati arttırmak marka değeriyle uyumlu oldukça 

müşteri sadakatiyle tüketicilerin marka elçisi olmasında fırsatlar yaratılabilir. 

Ayrıca toplumdaki iyileştirmeleri teşvik etmek veya engellemek amacıyla 

sosyal, politik, ekonomik ve çevresel reformlara teşvik ya da durağanlık 

verebilecek iş çabalarında da bulunabilmektedirler (Eyada, 2020, s. 31). 

Aktivizm ve marka kavramıyla bağlantılı düşüncelerden birisi de 

toplumsal değişimler sonucunda meydana gelen güç dağılımının aktivizmle 

ilintili olduğu görüşleridir. Düşüncenin temelinde devlet kurumlarına ve büyük 

şirketlere karşı artan güvensizlik, bireyleri geleneksel güç yapılarına karşın 

meydan okumaya çağırdığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Şeffaflık, 

güven, fayda odaklı ve insana, çevreye saygı görüşleri aktivist hareketlerin 

güçlenmesine zemin oluşturduğu görüşleri mevcuttur.  

Heimans ve Timms’in aktarımıyla güç unsuru yeni ve eski olmak üzere 

iki şekilde var olmaktadır. Yeni gücün aktörleri olurken, eski gücün oyuncuları 

olarak güç iki şekilde kendini gösterir. Eski güç; gücün az sayıda liderde olduğu 
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hiyerarşik bir yapıda yukardan aşağıya bir yaklaşım kullanmakta ve bu güç elde 

edildikten sonra yakından korunmaktadır. Eski güç insanların veya kuruluşların 

sahip oldukları, bildikleri veya kimsenin sahip olamadığı kontrolleri 

etkinleştirmektedir. Eski güç modellerinde tüketimden biraz fazlasını 

gerektiren durumlar söz konusudur. Kullanım biçiminde toplumdaki birçok 

geleneksel işletmelerde, sosyal ve politik kurumlarda olduğu gibi insanların bir 

araya gelmesi, yapılandırılması ve kontrol etme yolları kullanılmakatdır. Yeni 

güçte ise kontrol daha kolektiftir. Birçok kişi tarafından yapılan açık ve akran 

odaklıdır. Ortak alanda birleşmeyi güç olarak ele alır ve azınlığı dışlamak için 

gücü kullanmaz. Tüketime dayanan eski güce oranla yeni güç insanların artan 

kapasitesine ve tüketimin ötesine geçen yollara katılma arzusu uyandırmakta 

(Heimans ve Timms, 2014, s. 48-56). 

Yeni gücün temel bir değeri de şeffaflıktır. Genç nesiller, özellikle sosyal 

medyayı aktif kullananlar, kamusal alan ile özel alan arasındaki çizgiyi 

bulanıklaştırarak düşünce ve fikirlerini daha fazla kamuoyuyla 

paylaşmaktadırlar. Yeni yaşam tarzını oluşturan bu tür platformlar sayesinde 

genç bireyler iş ve devlet kurumlarından da daha fazla şeffaflık ve hesap 

verilebilirlik beklemektedirler. Bu konudaki hassasiyetten dolayı bazı 

işletmelerin ve kurumların şeffaflığı bir değer olarak marka çalışmalarına 

entegre etmesine neden olmaktadır. Ancak bazı şirketler tarafından da 

eleştirilere mağruz kalmıştır. Eleştirinin kaynağında ise çalışanların gizli 

tutulması gereken şirket sırlarını ifşa edebilecekleri sosyal medya platformların 

oluşturulmasına zemin oluşturacağı görüşleridir (Heimans ve Timms, 2014, s. 

48-56). 

Markalar kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve sosyal amaçlı 

pazarlama çalışmaları ile nihai tüketicin zihninde yer edinebilmek için farklı 

stratejik çalışmalar yapabilmektedirler. Aktivist markalaşma her ne kadar yeni 

bir pazarlama ve iş yönetimi olarak geçse de (Sarkar ve Kotler, 2018, s. 219), 
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aktivizmle ilintili olabilecek çalışmaların temelinde farklı nedenler 

bulunmakatdır. Bir kurumun veya kuruluşun yapacağı çalışmanın kâr amaçlı 

mı yoksa tamamen toplum odaklı mı olacağına, ileriye dönük yatırım mı yoksa 

sadece sosyal bir meseleye vicdani muhasebeyle yaklaşımı mı olacağına 

bakılmaktadır. Kavrama bakıldığında iki temel neden görülebilmektedir. 

Bunlardan ilki stratejik yaklaşım olarak ele alınması, yani pazarlamanın bir 

unsuru olarak ele alınmasıdır. Bir diğeri ise gönüllülük esasına dayanmasıdır. 

Yöneticilerin, yatırımcıların veya CEO’ların gönüllü olarak herhangi bir soruna 

karşı harekete geçme eğilimidir. Kavramın temelinde farklı yaklaşımlar olsa da 

birleştiği yer toplum odaklı bir çözüm üretmesidir. Çözüm sonunda markanın 

etrafında bir heyecan, oluşan müşteri sadakatleri, şeffaflık ve toplum nezdinde 

çözüme kavuşmuş bir problem yer almaktadır. 

Endişenin nedeni, iş ve müşteri değerleri arasındaki boşluk ve bazen 

çalışanlar ile yönetici değerleri arasındaki boşluklar olabilmektedir. Boşluk ne 

kadar açıksa ve önemli ölçüde büyükse, şirketlerde o derece zarar 

görebilmektedirler. Kuruluş değerlerini müşteri çalışan ve toplumun 

değerleriyle birleştirmek için bir strateji oluşturulmalıdır (Kumar, 2020, s. 

2011). 

2.2.1. Marka Aktivizmin Sınıflandırılması 

Marka aktivizmi sosyal, çevresel ve insani kaygıları ele almaktadır ve bu 

endişeler kuruluşların temel operasyonlarıyla ilgili değillerdir. Kuruluşlar 

kendilerini bir aktivist mesajıyla tanıtmak için çaba sarf edebilmektedirler ve 

bazen hedeflerini kaçırabilir ve müşterilerine yabancılaşabilmektedirler. 

Kotler, "hiçbir şey yapmama riski, ayağa kalkma riskinden çok daha ağır 

basar…” tanımıyla marka aktivizminin bir şirketin ortak iyiliği ilerletmek için 

bazı sosyal sorumlulukları benimsediğini belirtmektedir. Toplumun sosyal 

sorunlarla dolu olduğunu ve hükümetlerin harekete geçmek için çok 
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kutuplaşmış veya iktidarsız göründüğünü dile getirmektedir (Kotler ve Sarkar, 

2019). 

Şekil-3: Marka Aktivizmin Sınıflandırılması 

 

Kaynak: Sarkar ve Kotler, 2020: 49. 

Marka değerlerini etkileyen ve zaman içerisinde markanın farklı değerleri 

benimsediği gösteren şekil 3’teki sınıflandırmada; marka ileri ve gerici aktivist 

hareketlerde bulunacağını göstermektedir.  

Gerileyen aktivizmin en büyük örneği tütün şirketleridir. Kendi 

ürünlerinin gerçekten zararlı olduğunu ortaya koyan araştırmalarına rağmen, 

ürünlerinin aslında tüketicilerine zarar verdiği gerçeğini reddetmişlerdir. 

Sigaranın "erdemlerini" müşterilerine gerçekten zarar verecek şekilde 

pazarlamışlardır. Gerici aktivizm için politikacılarla lobi yapan şirketler, gerici 

marka aktivistleridir. Öte yandan, ilerici aktivizm tarafında, şirketlerin olumlu 

bir etki yaratmak için (sosyal, politik, çevresel ve ekonomik vb.) girişim ve 

çabalamalarda bulunduğu çalışmalardır. İlerici aktivizme başvuran markalar 

sadece kazançlı seçenekler bulmaktan daha büyük amaçlara odaklanmış ve 

sektörlere liderlik etmektedirler (Kumar, 2020, s. 2012).  
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Yine şekil 3’te Kotler; marka değerine etki eden unsurlardan olan 

paydaşların zamansal süreç içerisinde gelecek değerlere göre hareket edeceğini 

göstermektedir. İlerici müşteri ve tüketicilerin beklentileri, gelecek değerler 

için paydaşların vereceği kararların önemli bir etken olacağını göstermektedir.  

Marka aktivizmine farklı alanlardan bakılmaktadır. Sorunlar zaman 

içerinde değişebileceğinden toplumun karşılaştığı en büyük sorunların farklı 

kategorilerden ele alınması gerekmektedir. Kotler ve Sarkar marka aktivizmini 

farklı kategorilere bölen başlıklar göstermektedir (Sarkar ve Kotler, 2020, s. 

40-41). 

• Sosyal aktivizm; eşitlik – cinsiyet, LGBT, ırk, yaş vb. alanları içerir. 

Ayrıca eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, gizlilik, tüketicinin korunması 

vb. gibi toplum konularını da içermektedir. 

• İşyeri aktivizmi; sosyal ve kurumsal yönetişim ile ilgilidir-kurumsal 

organizasyon, CEO ücreti, işçi tazminatı, işçi ve sendika ilişkileri, 

tedarik zinciri yönetimi, yönetişim vb. ile ilgilidir.  

• Politik aktivizm; lobicilik, özelleştirme, oy verme, oy kullanma 

hakları ve politikayı (stratejik taksimat, kampanya finansmanı, vb.) 

konuları kapsamaktadır. 

• Çevresel aktivizm; koruma, çevre kirliliği, arazi kullanımı, hava ve 

su kirliliği, emisyon kontrolü, çevre yasaları ve politikaları ile 

ilgilenir. 

• Ekonomik aktivizm; gelir eşitsizliğini ve servetin yeniden 

dağıtılmasını etkileyen ücret ve vergi politikalarını içermektedir. 

• Yasal aktivizm; vergi, vatandaşlık ve istihdam yasaları gibi şirketleri 

etkileyen yasa ve politikalarla ilgilenir. 

 

Kategorideki her başlık markaların var olan probleme yaklaşımında hangi 

kategoride olduğunu ve hangi aktivizmi benimsediklerini göstermede kolaylık 

sağlamaktadır. Yine paydaşların gelecek değerler için harekete geçmeleri ve 

markaların en çok üstünde durduğu konuları analiz etmede yarar sağlayan bir 

sınıflandırma olabilmektedir. 
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2.2.2. Aktivist Marka ve Politika İlişkisi 

Küresel ölçekte büyümenin verdiği güç ve avantaj, şirketlerin 

yönelimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Geride bırakılan 40 yıllık dönemde 

devletlerin ekonomideki ağırlığı azalmış, özel sektörler ise güçlenip hayatın her 

alanında daha fazla işlev üstlenmiştir. Devletin terk ettiği üçüncü sektör 

alanlarında sivil toplum kuruluşları da hem uzmanlık hem de pratik 

uygulamalarda büyük sorumluluklar elde etmiştir. Bütün bu süreçler, şirketlerin 

içinde yer aldıkları topluma karşı sorumlu olduğu ilkesini de güçlendirmiştir. 

Bugün şirketlerin faaliyetleri konusunda ortakları dışındaki paydaşlara karşı 

hesap verebilir olmasını talep eden pek çok platform mevcuttur (Şen, 2019, s. 

17). Örneğin, şu anda 165 ülkede 9,997 şirket imzası ile dünyanın en geniş 

gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimi niteliğini taşıyan Küresel İlkeler 

Sözleşmesi (UNGC, 2019), 1999 yılında 31 ocak 1999 yılında Dünya 

Ekonomik Forumunda BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından yapılan bir 

konuşamada önerilmiş ve temmuz 2000 yılında BM merkezinde başlatılmıştır. 

Küresel ilkeler sözleşmesini imzalayan şirket ve kurumların büyüme 

hedeflerini gerçekleştirirken dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde çevresel ve 

sosyal konularda belirli ilklere uymalarını, küresel çapta faydalı yatırımlar 

yapmaları çağırısında bulunmuştur (UNGC, 2007).  

Şirketlerin çevresel ve sosyal konulara yaklaşım performansını 

raporlamaya teşvik eden pek çok neden mevcuttur. Bu nedenleri açıklamaya 

yönelik farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre, şirketlerin raporlama yoluyla 

paydaşlarının algılarını manipüle ettiği ileri sürülmektedir. Kimi kuramcıların 

görüşlerinde ise şirketlerin paydaşlarının, finansal veya zorunlu diğer 

raporlarda sunulanlardan farklı bilgilere ihtiyaç duyduğu için gönüllü 

raporlamalar yaptıdıkarını belirtilmektedir. Başka bir görüşe göreyse, şirketler 

pazarlama ve farklı iletişim çalışmaları doğrultusunda hareket etmektedirler. 
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Şirketlerin imajlarını ve itibarlarını korumada ve geliştirmede kullandığı 

yaklaşımları belirtmişlerdir (Paksoy, 2017, s. 68). 

 Şirketlerin hangi yaklaşıma göre hareket ettiği sorgulanabilir bir durum. 

Ancak günümüz şartlarında şirketler her ne olursa olsun sosyal ve çevresel 

olaylara duyarlı olmak zorunda kalmaktadır. Tüketiciyle ortak alanda 

buluşması ve arasındaki bağı kuvvetlendirmesi bunu gerekli kılmıştır. 

Odabaşının aktardığı üzere; postmodernistlerin zihin yapısında oluşan şirket ile 

toplum arasındaki duvarların kaldırılması ve doğaya da egemen olmayı 

savunan “aydınlanma” görüşü karşısında, doğa konusu yeniden önemli 

kılmakatdır; bunların sonucunda birey ile doğa arasındaki bağı yeniden kurma 

ve doğaya kavuşma vaadi günümüzde üzerinde sıkça durulan konular içesine 

girmiş durumdadır (Odabaşı, 2018, s. 23). Buda şirketlerin değinmesi gereken 

konulardan biri haline gelmektedir. 

İstanbul’da gerçekleştirilen World Marketing Summit (WMS) İstanbul 

etkinliğinde konuşan, dünyaca tanınmış yönetim ve pazarlama gurusu Profesör 

Philip Kotler, ‘Marka aktivizmi’ kavramının önemine şu cümlelerle 

değinmektedir (İstanbul Ticaret Odası, 2018):  

“Markaların tercihleri vardır. Bir marka, ne olduğunu 

herhangi bir pozisyon olmadan söyleyebilir. Ben bir marka 

satın aldığım zaman, şirket hakkında çok şey bilmem. Ama 

dünyada artık daha fazla şirket, başlatacakları markanın bir 

amacı olması gerektiğine inanıyor. Yalnızca bir marka adı 

oluşturmak yeterli olmuyor. Bir amaç oluşturarak başlıyorlar. 

Markanın yalnızca o amaca hizmetle etmekle sınırlı değil, aktif 

olmasını, insancıl ve topluma değer verdiğinin bilinmesi 

isteniyor."  
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Kotler; toplumların açlık, yoksulluk, gibi çok sayıda sosyal problemlerle 

karşılaştığını, bu problemlerin devletler tarafından çözülmesi gerektiğini ancak, 

finansal sıkıntılardan dolayı iş dünyasının bunlar üzerine odaklanması ve 

çözüm getirmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Ülkeyi daha iyi bir ülkeye 

çevirmek için daha fazla şirketin, sosyal problemler hakkında çalışma yapması 

gerekliliğini vurgulamaktadır.  

Alex H. Guardian’da yayınlanan “Sex doesn’t sell any more, activism 

does. And don’t the big brands know it” adlı yazısında, markaların güzellik, 

mutluluk, sevgi gibi kavramları pazarlama çalışmalarında kullandığı en klasik 

çalışmalar olduğunu belirtmektedir. Ancak son yıllarda tüketiciler güzelin 

değil, kendi gibi olanın, kendi değerleri ve fikirlerine dokunan markaların; yani 

aktivist markaların peşinden gittiği görüşünü dile getirmektedir (Holder, 2017). 

Pazarlamada yeni bir eğilim olan sosyal sorumluluk kampanyaların ve aktivist 

yaklaşımların, küçük markaların alternatif pazarlama metotlarıyla başlayan bir 

eğilime dönüştüğünü ve büyük markaların keşfiyle tüm dünyaya yayıldığını 

söylemektedir. 

Şekil-4: Büyük Marka ve CEO'larının Trump'a Tepkileri 



Önder GENÇOĞLU, Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK | 92 

 

     Kaynak: BBC News, 2017. 

Örnek olarak ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, 27 Ocak 2017’de 

Amerika sınırlarını mültecilere ve ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip olan; 

İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen gibi ülkelere kapatmıştı. 

Trump’ın bu hareketi Dünya basınında büyük bir olay olarak nitelendirilirken, 

çok fazla insanın da tepkisini üzerine çekmişti. Amerika’da yaşayan gerek iş 

amaçlı gerekse ziyaret amaçlı birçok insan mağdur olmuş ve evlerine geri 

gidememişti. Bütün bu olumsuzluklar insanların dışında markaların ve 

kuruluşlarında tepkisine yol açmıştı. Aralarında Apple, Facebook, Google, 

Microsoft ve Twitter gibi büyük şirketlerin de olduğu çoğunluğu teknoloji 

firması olan onlarca şirket, Donald Trump'ın vermiş olduğu vize yasağı 

kararına itiraz etmişlerdir. Çalışanları arasında göçmenler de olan 97 şirket, San 

Francisco'daki bir temyiz mahkemesine yaptıkları başvuruda Trump'ın verdiği 

kararın işlerine zarar verdiğini belirtmekteydi (BBC News, 2017). Markaların 

politik duruşu, sosyal medyanın sağladığı iletişim gücüyle birleşince, binlerce 

insan tarafından markalara destek sağlanmıştı. Tüm bunların sonucunda 

İnsanlar, markaların herhangi bir sorunu çözebilecek güçte bir unsur olduğuna 

inanmıştır. 

Odabaşı; küresel iş dünyasının 2017 yılında aktivizm çağının 

başladığıyla ilgili raporlar sunduğunu belirtmektedir. Tüketiciler, markalar 

dahil her kesimim politikleştiği bir dönemin yaşandığını; postmodern izlerini 

taşıyan bu gelişmelerin, 2017 yılından itibaren birçok marka ve şirketin cesurca 

seslerini çıkartma zamanı geldiğini işaret ettiğini savunmaktadır (Odabaşı, 

2018, s. 19). 

McLuhan’ın teknolojik determinizm kuramına göre; İletişim insanların 

varoluşlarını şekillendirmektedir. Kültürel davranış ve biçimler nasıl iletişim 

kurduğumuza bağlı olarak şekil almaktadır.  Kültür; iletişimin kurulmasına 
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bağlı olarak şekillenirken, iletişim teknolojilerindeki herhangi bir yenilik 

kültürel değişime yol açabilmektedir. Kısaca insan aletleri şekillendirir ve 

sonrasında ise aletler insanı şekillendirir. Karşılıklı bu değişimler yaşamı 

evrimleştirmektedir (Rigel, 2005, s. 22). Günümüz yeni teknolojileri ve 

iletişimi insanoğlu merkezine kendilerini konumlandırmaktadır. McLuhan’ın 

değindiği insanı şekillendirme olgusu yeni doyumlara ve tüketimlere ihtiyaç 

duyulmasını gerektirmiş, markalardan da bunun giderilmesine yönelik bir 

talebin zeminini oluşturmaktadır.   

Özlem duyulan bir yaşam biçimi; tüketicinin duygu dünyasıyla bağ 

kuran, özlemleriyle ilişki kurmayı tahayyül edilen dünya algısı yaratmaya 

çalışan marka iletişiminden, marka davranışı dönemine geçilmekte. Bu 

dönemde söylemden, hikâye anlatmaktan çok davranışsal hareketlere geçiş 

görülmektedir. Kendi özelliklerine odaklanan markalardan amaçlara odaklanan 

bir marka aktivizmi yaşanmakta. Aktivist ekonomide tüketiciler artık fark 

yaratılabileceğinin farkındadır. Aktivist ekonomide tüketicilerin bilincini 

etkileyen alanları  beş şekilde  sıralamak mümkündür (Odabaşı, 2018, s. 21):  

1. Tüketici aktivizmi 

2. Marka aktivizmi  

3. Çalışanların, yöneticilerin aktivizmi 

4. Sözcü aktivizmi (ücretli sözcüler, CEO’lar gibi) 

5. Medya aktivizmi (dünya görüşünüzü, duyarlıklarınızı, sesinizi 

yansıtan TV’ler, sosyal medya alanları)  

 

Aktivist marka hareketleri bağlamında “markaların politikayla işi 

yoktur!” söyleminin son zamanlarda markalarında politikayla işi olduğunu net 

bir şekilde göstermektedir. Özellikle ABD başkanlık seçimlerinde görüldüğü 

gibi markaların politik kararlar aldığını görekteyiz. Dahası varolmak yokolmak 

meselesi haline dönüşebilmektedir (Kadıbeşegil, 2017, s. 37). Özellikle 

Trump’ın neden olduğu krizde bu açıkça görülmektedir. Örnek olarak, Ben & 
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Jerry’s markası Trump karşıtı adalet, kadın hakları ve çevre için aktivist 

eylemlerde buunan aktivistleri desteklemek için yeni “Trump karşıtı” 

dondurması “Pecan Resist”i pazara sunmuştur. Ben & Jerry’s, ırkçılığa, 

toplumsal cinsiyet haklarına, ilklim ve çevreye, mülteci, göçme ve din ayrımları 

gibi konulada ilerici düzenlemeleri geriye götüren Trump’ın almış olduğu 

politik kararlara karşı sessiz kalmak istemediğini dile getirmiştir (Marketing 

Türkiye, 2018).  

Markaların politik duruşlar sergilemesi elbette hem marka imajı ve 

sürdürülebilirliği hem de tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması 

açısından önemli bir duruştur. Ancak unutulmamalıdır ki markalar 

yanlışlıklarla karşılaşabilir ve büyük bir boykotun kurbanı olabilirler. 

Kadıbeşegil bu sürece farklı bir eleştiri ile yaklaşmaktadır. Kadıbeşegil’in 

aktarımıyla; pazarlamanın temel konularından olan markaların politik konulara 

girmemesi gibi bir geçerliliğin kalmadığı görülmektedir. Poitika karşısında 

durmak istemeyen markalara karşı, belli bir zaman ve durumdan sonra 

tüketicinin tepkisiyle karşılaşılabilirler.  Trump gibi politik aktörlerin 

yaratacağı farklı politik kültürünün egemen olacağı başka alanlarda olacaktır. 

Küresel değerlerin ve duyarlılıkların markalar üzerinden konuşulacağı yeni 

tartışma alanları oluşmakta. Bu süreçte hesaplaşmlar markalar üzerinden 

kolayca yapılabilir (Kadıbeşegil, 2017, s. 39).  

Son olarak, kasım 2018 yılında Zenna araştırma ve danışmanlık 

şirketinin gerçekleştirdiği “Sürdürülebilirliğe ve Kurumsal Sosyal 

Sorumluluğa Bakış” araştırması ile halkın sürdürülebilirliğe bakışı ve 

toplumsal sorumluluk bilincinde olan şirketlere yönelik davranışları gibi 

konular işlendi. Araştırmada elde edilen bulgulara bakıldığında (Brandmap, 

2019, s. 98):  

• İki kişiden biri, topluma fayda sağlayan şirketlerin ürün/hizmetlerini 

tercih ederim diyor. 
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• Beş kişiden biri, topluma fayda sağlayan şirketlerin ürün/hizmetlerine 

rakibine kıyasla daha fazla öderim diyor.  

• On kişiden yedisi, topluma fayda sağlayan şirket yok diyor.  

 

20. yüzyılın ikinci yarısı şirketlerin yönetim şekillerinin kökten 

değişmesi gerektiğini gösteren pek çok olay yaşanmıştır. Toplumu oluşturan 

tüm paydaşların; toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, halk, STK’lar, 

akademisyenler ve iş adamları vb. kişilerin şirketlerden beklentileri değişmiştir. 

Bu değişimlerin bazıları; samimiyet, etik, adil, şeffaf, hesap verebilirlik ilkeleri 

ile yönetilme, çalışana değer verme ve topluma fayda sağlamak şeklinde ön 

plana çıkmaktadır. Zenna’dan  son bir örnek daha verilirse halk; şirketlerden 

samimyet, çevreye duyarlılık ve ayrımcılığa karşı duruş beklentisindedir. 

Şirketlerin sosyal sorumluluk alanında yönetmesi gereken en öncelikli alanlar 

incelendiğinde, sorgulanan tüm konuların halk içinde çiddi oranda önemli 

bulunduğu görülmektedir. Sorgulanan konulara bakıldığında ilk dört sırada 

sırasıyla (Brandmap, 2019, s. 98); 

1. Yenilenebilir temiz enerji kullanımının tercih edilmesi, 

2. Sosyal sorumluluk çalışmalarının hiçbir ticari beklenti içerisinde 

olmadan yerine getirilmesi, 

3. Ayrımcılığa karşı aktif bir duruş sergilemesi, 

4. Kararlarını çevreye duyarlı ve sorumluluk bilinciyle alması konuları 

önde görülmektedir.  

Sosyal ve çevresel sorumlukluk taşıyan yaklaşımlar müşterinin ve 

yatırımcıların ötesinde, var olan ve potansiyel çalışanlar arasında da taraf 

bulabilmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalar sonucunda, etik, toplumsal odaklı 

ve ya çevresel bilinç taşıyan şirketlerin borsa performanlarının piyasa genelinde 

daha yüksek olduğunu göstermektedir (Levinson ve Horowitz, 2012, s. 43). 
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2.2.3. Sosyal Duyarlı Liderler- Aktivist CEO’lar 

Son on yılda iş liderleri giderek daha fazla CEO aktivizmine, yani sıcak 

konulu sosyal ve politik konularda konuşma pratiğine girmişlerdir (Larcker vd., 

2018, s. 1). CEO aktivizmine örnek olarak Tim Cook (Apple) ve Marc Benioff 

(Salesforce) LGBT haklarını destekleyici görüşleri ifade ederken; Satya 

Nadella (Microsoft) ve Mark Zukerberg (Facebook) göçmenlik konusunda, 

Bob Iger (Walt Disney) ve Howard Schultz (Starbucks) silah kontrolü üzerine 

ve Kevin Plank (Under Armour) iklim değişikliği üzerine net duruşlar 

sergilemiştir (Mkrtchyan vd., 2021, s. 1).  

Belli iş kollarında faaliyet gösteren şirketler işleri gereği ister istemez 

poltikacılarla iç içe çalışmak zorunda kalmaktadır. Silah endüstrisi, sigara 

üreticileri, enerji şirketleri ve ilaç üreticileri hükümetleri kendi istedikleri 

kararları çıkartmaları için etkilemeye çalışmaktadırlar. Lobiciliğin kendileri 

için zorunlu olduğunu düşünen CEO’lar politikacılarla yakın temasta 

durmaktadırlar. Özellikle ABD’de şirketler, Belli ölçülerde ve açık bir şekilde 

başkan adaylarına destek verdikleri için “Cumhuriyetçi” ya da “Demokrat” 

olarak görülmektedirler (Tuzcuoğlu, 2017, s. 47). Bu zamana kadar markalar 

genellikle politik kararlarını bu şekilde açık belirtmeyi seçmezdi. Çünkü 

sonuçta alınacak herhangi bir karar milyonların satın alma kararını olumsuz 

etkileyebilmektedir. 

Dünya ve toplum sadece teknolojik, sosyal değişimler yaşanmamakta. 

Farklı ülkeler içerisindeki insanların birbiriyle iletişime geçmesi; duygularını, 

isteklerini, problemlerini, ortak alanlarını ve sınırları ortadan kaldıracak bir 

etkileşimle birbirlerine aktarmaktadır. Bu değişimler politik alanda da büyük 

bir şekilde gerçekleşmektedir. Markaların çevrecilik, ırk, cinsiyet… toplumsal 

hareketlerin temelinde yatan problemlere karşı yürüttükleri kurumsal sosyal 

projeler son yıllarda önemli bir pazarlama aktivitesi haline gelmekte. 
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Hükümetlerin ve politikacıların bu konularda takındıkları tutum ve davranışlar, 

markaları ister istemez politik kararların yandaşı ya da karşıtı haline 

getirmektedir (Tuzcuoğlu, 2017, s. 47). 

Aktivist CEO kavramı Mark Benioff ile gündeme gelen bir kavram 

olduğu söylenebilir. 2015 yılında The Wall Street Journal tarafından 

gerçekleştirilen özel bir teknoloji konferansında konuşmacı olarak katılan M. 

Benioff, haberci ve yazar Monica Langley tarafından “aktivist CEO” olarak 

takdim etmiştir. Benioff LGTB haklarını savunan ve ayrımcı yasa tasarılarına 

karşı mücadele sergileyen bir kişi olarak bilinmektedir. 2017 yıllarında Benioff 

iki tip CEO olduğu görüşünü savunmuştur. Birinci dünyayı değiştirmenin görev 

olarak görenlerin, ikincisinin ise hissedarların önünde başarılı raporlar 

sunmaktan başka olmadığını görüşünü benimseyen CEO’ların olduğu görüşünü 

savunmuştur (Benioff ve Langley, 2020, s. 210). 

Aktivizmin tüketimle bağı olduğu kadar, üretim alanında çalışanlar ve 

yöneticilerle de bağı bulunmaktadır. Yeni değerler içinde yetişmiş yeni nesil 

yöneticiler olarak CEO aktivizmi yükselmektedir. Günümüz CEO’lar sadece 

hissedarları değil tüketicileri, çalışanları ve toplumu da düşünüp hareket 

etmektedirler (Odabaşı, 2018, s. 22). Şirket sahipleri ya da CEO’larının 

günümüz koşullarında toplum sorunu olabilecek konulara değinmesi, elindeki 

gücü bu sorunların çözümü için kullanmaları hem tüketici açısından hem de 

çalışanlar açısından normal karşılanmaktadır. Hatta olması gerektiği Edelman 

araştırmasında da görülmektedir. 2000’li yılların başında sivil toplum 

örgütlerinin yükselişiyle çok uluslu şirketlerin yükselişi paralel ilerlemiştir. 

Ulus devletlerinin regülasyon gücünün —devlet tarafından sosyal veya 

ekonomik amaçlara yönelik uygulamaya konulan her türlü anayasal ve 

kurumsal düzenlemeler— azaldığı, bunun yerine self-regülasyon ve sosyal 

devletin sorumluluklarının sivil topluma kaydığı ve sonucunda, şirketlerin 

STK’la iş birliğinin arttığı kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin 
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pazarlandığı bir dönemden gelen bir gelişim mevcut. Örneğin; “Kışkırtıcı 

aktivist tasarımcı” Oliviero Toscani,12 klasik reklam anlayışının dışında tüm 

insanlığı ilgilendiren sosyal ve politik konular gibi (yoksulluk, savaş, AIDS, 

kadın, açlık ve ırkçılık) farklı ve çoğu zaman tepkisel etkiler bırakan içerikler 

tasarlamasıyla buna örnektir.  

Şekil-5: Hearts Reklam Afişi, 1996 

Kaynak: Vogue, 2017. 

Resim 1’de Toscani “beyaz, siyah ve sarı” yani dünyada var olan üç 

büyük ırkı anlattığı 1996 yılı “Hearts reklam afişiyle dostluğu ve barışı 

simgelemesi açısından oldukça taktir edilmiştir. Irkçılığa karşı takındığı bu 

yaratıcı üslup bir çoğumuzun alışık olmadığı “United Colors of Benetton” 

sloganıyla herkese bir mesaj iletmek istemiştir (Salur, 2016, s. 23).  

Araştırmacı Mike Toffel ve Aaron Chatterji kaleme aldıkları CEO 

aktivizmi başlıklı araştırmasında CEO’ların farkındalığı arttırmak13 ve 

 
12 Ayrıca Bkz: Benetton's Most Controversial Advertising Campaigns Through The Years | 

British Vogue: https://www.vogue.co.uk/gallery/benettons-best-advertising-campaigns 

13 Çoğunlukla, sosyal hareketler için destek sağlamak ve değişime yardımcı olmak için 

(genellikle medyada, daha sık sosyal ağlarda) basın açıklamaları yapılmasını içerir. Bu tür 

ifadelerde, iş dünyası liderleri, bazı meselelerde hangi tarafta yer aldıklarını göstererek 

hissedarlarıyla iletişim kuruyorlar. Bunlar, bir önceki jenerasyon CEO’ların gündeminde 

bulunmayan konular. 

https://www.vogue.co.uk/gallery/benettons-best-advertising-campaigns
https://www.vogue.co.uk/gallery/benettons-best-advertising-campaigns
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ekonomik güçten faydalanmak14 olarak iki tür taktik kullandıklarını 

belirtilmektedir (Chatterji ve Toffel, 2018).  Her ne kadar ellerinde mevcut 

büyük bir güç unsuru bulunsa da yöneticilerin politik ve sosyal olaylar 

karşısında sergilediği duruşlarda farklı taktikler kullanılabilmektedirler. 

Araştırma şirketlerinin odağında ve eleştirilere maruz kalan bir konu 

olduğundan, sergilenen tutumların perde arkasında farklı gizli senaryo çeşitleri 

mevcuttur. Toffel ve Chatterji CEO’ların üç çeşit taktik sergileyerek tutum ve 

davranışlılarını kategorileştirmektedir (Chatterji ve Toffel, 2018); 

Tablo- 9: CEO'ların Sergilediği Duruşlarda Farklı Taktikler. 

GELENEKSEL 

CEPHE ALMAYAN 

Perde gerisinde lobi faaliyetleri 

Kampanyalara Katkı Sağlamak 

Çalışanlarla iç ilişkileri düzenleme 

Hiçbir şey yapmamak 

AKTİVİZM 

 

 

 

 

AKTİVİZM 

FARKINDALIĞI ARTTIRMAK 

Bir açıklama yapmak veya sosyal medyayı kullanmak 

Bir karşı yazı kaleme almak 

Ticaret odaları aracılığıyla kamuoyunu harekete geçirmek 

EKONOMİK NÜFUZ KULLANIMI 

İş faaliyetlerini yeniden konumlandırmak 

İş yayılımını durdurmak 

Politik ve aktivist gruplara destek çıkmak 

Kaynak: Chatterji ve Toffel, 2018. 

Konuya ek olarak literatür taramasında sıkça görülen sonuçlardan birisi 

de dünyanın en önemli halkla ilişkiler şirketlerinden olan Edelman’nın, her yıl 

kapsamlı küresel ölçekte gerçekleştirdiği güven endeksi barometresi raporudur.  

 
14 CEO aktivizmine dair daha güçlü yaklaşım, bir yasayı reddetme veya iptal ettirmeye yönelik 

olarak yasanın geçerli olduğu eyaletlere ekonomik baskılar yapmayı içeriyor. 
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2019 yılında 26 ülkede 33 binden fazla kişiyle gerçekleşen anket 

çalışmasına göre; Türk halkının %72’si şirketlerin bulunduğu toplumu 

geliştirebileceğine ve bunu sürdürdüklerine inanmaktadır.  Ancak Rusya ve 

Güney Kore’den sonra Türkiye iş hayatına ve ticarete en az güvenilen üçüncü 

ülkedir.  Erkeklerin %47’si kadınlarında %39’u bu oranı gerçekleştirmektedir. 

Dünya genelinde beş kişiden birinin sistemin kendileri için çalışmadığını 

düşünmekte. Kitle nüfusunun neredeyse yarısı sistemin başarısız çalıştığını 

düşünmekte. Bu yüzden karamsarlık endişesiyle birlikte büyüyen, katılım ve 

eylem hareketleri çoğalmaktadır. Raporda bir diğer önemli konu, çalışanların 

işverenlerine güvenmeye hazır ve istekli olmakla birlikte güvenin her zaman 

işten daha fazla olması gerekliliğine inanmaları yer almaktadır. Çalışanların 

yüzde ellisi, işverenlerine genel toplumsal meseleler hakkında güvenilir bir 

bilgi kaynağı olarak baktıklarını söylemekte. Çalışanlar, kendileriyle birlikte 

işverenlerin ileriye dönük toplumsal konular hakkında harekete geçeceği 

beklentisi yüzde 67 oranındadır. İşverenlerine güven duyan çalışanların, 

kendileri adına yararlı faaliyetlerde bulunma olasılıkları çok daha yüksek 

olduğu belirtilmektedir. Bunun sonucunda yüzde 39 bir oranla işverenler, 

kuruluşun savunuculuğunu yapacaklarını belirtmektedir. Ek olarak çalışanların 

yüzde 70’lik bir oranı CEO’mun zor zamanlarda cevap vermesinin kritik bir 

öneme sahip olduğuna inanmaktadır. Genel nüfusun dörtte üçünden fazlası 

yüzde 76’lık bir oranla CEO’ların hükümetleri dayatmaları yerine değişime 

önderlik etmek istediklerini belirtmektedir (Trust Barometer, 2019).  

2.3. Marka Aktivizmi Kavramına Yönelik 2017 ve 2020 Yılları 

Arasında Yapılan Çalışmalar  

Marka aktivizmi kavramsal olarak 2018 yıllında Sarkar ve Kotler 

tarafından gündeme getirilmiş bir kavram olduğundan 2017 yılları ve öncesine 

ait doğrudan yapılan çalışlara rastlamak pek mümkün görülmemektedir (Sarkar 
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ve Kotler, 2020, s. 31).  Ancak konu zemini olarak sosyal sorumluk kavramını 

içerisinde yer aldığını belirtebiliriz.  

Marka aktivizmi konu itibariyle; spor veya sosyo-ekonomik, politik veya 

çevresel iyileşmeleri tetikleyebilmektedir. Doğaldır, değer odaklı sosyal 

sorumluluk ve çevresel sosyal ilerlemenin ötesinde bir oluşumu vardır. Marka 

aktivizmi, toplumun karşılaştığı en acil sorunların çözülmesine yardımcı olmak 

için değişimi yönlendirmeye yardımcı olmak amacıyla tavır aldığı için 

kurumsal sosyal sorumluluktan oldukça farklılaşmaktadır (Kumar, 2020, s. 

2011).  

Sosyal sorumluluk kavramı ise dış çevresel sorunlara yönelik olup, 

işletmenin karar vermesinde diğer kişileri, grupları, örgütleri ve toplumun 

tamamının göz önüne bulundurması ile ilgili bir kavramdır. İşletmenin 

ekonomik faaliyetlerinin yanında, paydaşların ve toplumun menfaatlerine zarar 

verilmeden yönetilmesi olarak tanımlanan bir kavramdır (Dinçer, 2003, s. 185).  

Marka aktivizmi, pratik stratejik pazarlama literatüründe yeni ortaya 

çıkan bir kavram olduğundan henüz akademik doygunluğuna ulaşmamıştır. 

Ancak Interbrandhas marka aktivizmini 2017'de izlenecek bir trend olarak 

listelediğinden, bu kavram önemli bir ilgi kazanmaktadır. Amerika’nın en 

büyük ikinci vaka yayıncı olan Darden Business Publishing, bu konuda birkaç 

vaka yayınlamıştır. Bu olaydan sonra Forbes, Adweek ve Ad Age gibi Gazeteler 

bunu göz önünde bulundurarak birkaç makale daha yayınlamışlardır (Hassinen, 

2018, s. 1). 

Kavram literatüre yeni girdiğinden, 2020 yılına kadar yapılan 

çalışmalara bakıldığında yerel kaynakların çok az olduğu görülmektedir. 

Güncel ve detaylı yapılan yerel kaynaklar ise; marka aktivizmi ile tüketici 

tutumları üzerine yapılan çalışma (Dağdelen, 2020), Odabaşı’nın ele almış 

olduğu aktivist markalaşma bağlamında tüketici tutumları (Odabaşı, 2018), 
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Kadıbeşegil’in marka aktivizmi bağlamında politikayı ele aldığı çalışma 

(Kadıbeşegil, 2017), Marketing Türkiye, Brandmap, P. Kotler’in şahsen 

katıldığı World Marketing Summit ve Campaigntr gibi tirajı yüksek pazarlama 

dergileri konuyla ilgili makaleler sunmuştur.  

Kavramın ele alınışı yabancı kaynaklarda 2018 yılında az iken, sonraki 

devem eden yıllarda pek çok makale ve teze konu olmaktadır. En çok kullanılan 

yabancı kaynaklara baktığımızda; Aktivist marka kavramı için önemli olan 

Aktivist CEO’ların ve şirketlerin politik, ekonomik ve toplumsal duruşlarını ele 

alan konular olurken (Chatterji ve Toffel, 2018), kavramı eleştirel olarak ele 

alan, varlığı ve durumu üzerine yapılan çalışmalar da mevcuttur (Hassinen, 

2018). 

2019 yıllarında farklı çalışmalarla ele alındığı görülmektedir. Bir önceki 

yıla nazaran daha fazla somut çalışmaların ele alındığını belirtebiliriz. Kısaca 

marka aktivizminin pekiştirildiği konulara değinirsek;  

Kavramının varlığını güçlendiren aynı zamanda eleştirel bir şekilde 

yaklaşılan araştırmalar. Y kuşağının marka aktivizmine olan algısına yönelik 

araştırmalar sonucunda yöneticilerin markaları “aktivizminin sorunlu sularına 

sürüklediğine” dair eleştiriler görülmektedir (Shetty vd., 2019). 

Kavramın geleneksel pazarlama ve markalaşma çalışmalarından ziyade 

satın alma karar sürecinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirten çalışmalar 

da mevcuttur.  Çalışma temelini; yükselen marka aktivizmini bir strateji olarak 

ele alan, kullanıcıların markalarla ve büyük çevredeki diğer kullanıcılarla 

doğrudan etkileşime girebileceği ve sosyal medya üzerinden sorunları 

değerlendirildiğine dair yapılan çalışmalardır.  Marka aktivizmi stratejisi, 

kampanyaların daha fazla katılım, daha yüksek satış performansı potansiyeline 

yol açtığına dair görüşü savunmaktadır (Gray, 2019). 
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Başka acılardan bakıldığında sosyal kavramıyla birlikte kullanıldığı 

görülmektedir. “Sosyal marka aktivizmi” olarak adlandırılan çalışmada ortaya 

çıkan zorluklara ve fırsatlara vurgu yaparak marka kişiliği kavramı ele 

alınmaktadır. Çalışmadaki amaç marka ve neden ilişki kurmaktır. Marka 

Aktivizmini kişilik kavramıyla bağdaştırıp sosyal durumlarla olan ilişkisi ele 

alınmaktadır (Lübeck, 2019). 

2020 yılı çalışmalarına bakıldığında en çok konuşulan ve üzerinde 

durulan yıl olduğu söylenebilir. Özellikle politika ve tüketici odaklı 

çalışmaların yoğunlaştığı bir dönem görülmektedir. Sadece akademik 

çalışmalarla değil, aynı zamanda araştırma şirketlerinin yapmış olduğu 

markaya ve yöneticilere güven raporları da kavramın gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır (Trust Barometer, 2019).  

Aynı zamanda Covid-19 mücadelesiyle birlikte tüketicilerin talep ve 

beklentileri, markaların; üretim, tedarik, pazarlama ve satış sonrası gibi pek çok 

dinamiği yönetmede önemli zor kararlar aldığı bir dönemi göstermekte.  

Markalar pandemi sürecinde aldıkları önemli kararlarla birlikte farklı 

stratejilerde benimsemişlerdir.  Influencerları kullanarak sosyal, çevresel ve 

politik konularda tüketicilerin ilgisini çeken, güven veren ve itibar sağlayan 

marka aktivizmini sergilemişlerdir (Forbes, 2020). 

Sadece yaşanan küresel sağlık sorunu değil aynı zamanda literatürde de 

kavramla ilgili politik yaklaşımların da çok olması dikkat çekici bir durum 

yaratmakta. Örneğin; markaların politik aktivizm konusunda bir firmanın 

ideolojik bir seçim yaparak partizan tavır sergiledikleri ile ilgili eleştiriler 

literatürde mevcut. Sadece partizan bir duruş değil aynı zamanda halka açık ve 

eylemsel hareketlerin de bulunduğuna dair çalışmalar söz konusudur 

(Moorman, 2020). Konuyla ilgili aynı zamanda marka aktivizmine iç görü 
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sunması açısından reklam verenlerin sosyal ve politik hareketleri ve markaları 

anlamlandırması için yapılan çalışmalarda görülmektedir (Kumar, 2020).  

Son olarak marka aktivizmi konusunda yaşanan süreçleri örnekleriyle 

değerlendiren çalışmalar görülmektedir. Bunlardan öne çıkanlar ise Nike 

markasının ABD’nin milli marşını okumayan Colin Kaepernick’i reklam yüzü 

yapması (Eyada, 2020), D. Trump’ın İslam ülkelerine, kadınlara ve 

ayrımlaştırışı politikasına karşı markaların eylemsel duruş sergilemesi gibi 

konular marka aktivizmi çerçevesinde örnek gösterilmektedir (The New York 

Times, 2021). 

Marka aktivizmi, konusu açısından pek çok kavramla ilintili 

araştırılabilir bir durum yaratmakta. Sosyal sorumluluk, halka ilişkiler, toplum, 

kültür, politika, sosyal olaylar ve bir markanın oluşumunu etkileyen pek çok 

dinamiğe etki ettiğini söyleyebiliriz. Her geçen yıl kavram yeni araştırma ve 

raporlarla kendi varlığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Eleştirel söylemlerin 

çoğalması kavramın zeminini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda 

gelişimine de katkıda bulunmaktadır. 

III. BÖLÜM 

METODOLOJİ 

3.1. Marka Aktivizmi Kavramı: 2017-2020 Yılları Arası 

Markaların Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma  

Aktivist marka kavramı kapsamında yapılmış olunan bu çalışmada nitel 

araştırma tekniklerinden içerik çözümlemesinden yararlanılmış olunup yöntem 

kısmında belirlenen kategorilerden çıkan bulgular ele alınmıştır. Araştırmanın 

önemi ve amacı başlığında detaylandırılan bu çalışma, literatürde yeni olan 

marka aktivizmi konusunu ele almaktadır.  
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Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden içerik çözümlemesinin 

araştırma için uygun çözümleme olunacağı düşünülmüştür. Yöntem kısmına 

girilmeden önce içerik çözümlemesinin ne olduğu ile ilgili kısa bir 

bilgilendirme sunulması anlamlı olacaktır.  

İçerik çözümlemesine yönelik çalışmalara ilk 1948’de 

karşılaşılmaktadır. “İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlenmesi” 

başlığıyla B. Berelson ve Lazarsfels’in çalışmasıdır. Araştırılmak istenilen 

konu, nesnel, ölçülebilir ve doğrulanabilir olmasıyla anlam Kazanmaktadır 

(Çilingir, 2017, s. 150). 

İçerik çözümlemesi iletişim teknolojilerindeki gelişme ve yaygınlaşma 

ile araştırma yöntemlerinde en çok tercih edilen araştırma türleri arasında yer 

almaktadır. İçerik çözümlemesinin kullanım alanları toplumbilimle alakalı 

neredeyse her alanla kullanılabilmektedir. İlk uygulama alanlarında 16. 

yüzyılda gazeteler üzerinde görülmektedir. Gazetelerdeki dinsel ve ilahi 

söylemlerin ne ölçüde olduğuna bakılmaktaydı. Modern anlamda ilk çalışmalar 

ise 20. Yüzyılın başlarında görülmektedir (Aziz, 1990, s. 105).  

Bir başka tanıma göre ise; haberleşme içeriği hakkında genelden özele 

bir çıkarım yapabilmek için benzer içeriğin temelini oluşturan durumların 

sonuçlarını kapsamlı halde inceleyen geliştirilmiş bir araştırma yöntemidir 

(Tökgöz, 1983, s. 133).  

Berelson ve Holsti içerik çözümlemesinde bulunması gereken bazı temel 

özelliklerin olması gerektiği görüşünü savunmaktadırlar (Tavşancıl ve Aslan, 

2001, s. 22);  

Nesnellik: Çalışmada ele alınan belge üzerinde farklı gözlemcilerin 

ya da analizcilerin aynı sonuçlara ulaşabilmesi durumudur. Analiz 

kurallarının iyi formüle edilmesi ile mümkündür. Verilerin nasıl kazanıldığı, 
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nasıl analiz edildiği ve sonuçlarının ne anlama geldiği ile ilgili kapsamlı bir 

çalışma yapılması gerekmektedir. Eğer yöntem bilgileri kontrol edilmez ise 

o zaman çalışmanın öznel bir yapı taşıdı anlamı oluşabilir. "İçerik 

çözümlemesi yalnızca görünen içerikle sınırlanmalı mıdır?" sorusuna 

“evet” verilmektedir. Çünkü nesnellik özelliği bunu gerektirmektedir.  

Sistemlilik: Araştırmacı yalnızca kendi araştırma kapsam ve 

konusunu ele alabilecek verileri çözümlemesidir. Bu kural netleştirilmez ise 

verilerin ihmal edildiği anlamı taşımaktadır. Sistematik bir şekilde hangi 

verinin hangi kategoriye gireceğinin belirlenmesi, bölümlerin oluşturulması 

ve ölçütlerin kullanılması ile gerçekleşmektedir. Bir diğer anlamı ise; 

araştırma sorusunun, varsayımların formüle edilmesi, araştırma evren ve 

örneklemin belirlenmesi, çözümleme ölçeğinin ve ölçme yönteminin 

belirlenmesi, kategorileri sisteminin oluşturulması ve yöntemin açık, 

düzenli bir biçimde kullanılmasını ifade etmektedir.  

Genellik: Vurguların kuramsal bir temele sahip olmasını gerektirir. 

İçeriğin söyleminde saf ve betimsel bir bilgi olmasını ele almaktadır. 

İçerik çözümlemeleri araştırmacının kategorileştirmelerle temel 

varsayımlarını çerçeveleme işlemdir. Burada üzerinde durulması gereken 

nokta, kategorilerin varsayımlar, kuramsal ve deneysel birikimler 

doğrultusunda önceden kurgulanmasıdır. Kısa bir ön araştırmayla 

araştırmacı çalışma yapacağı yöntemi biriminde analiz birimlerini seçer ve 

kategorilerini oluşturur. Analiz birimi ile kategorilerin oluşması birlikte 

gelişen bir süreçtir. Örneğin; yazılı basında hangi konuların haber 

yapıldığın dair bir araştırma yapılıyorsa bu çalışma verileri doğrultusunda 

oluşturulacak kategoriler; iç politika haberleri, dış politika haberleri, 

ekonomi, haberleri, polis adliye haberleri, sanat ve kültür haberleri, sağlık 

haberleri, doğal afetler, kaza haberleri ve spor haberleri gibi kategoriler 

oluşturulabilir (İnal, 1995, s. 112-113). 
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3.1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

COVID-19 döneminde müşteri beklentileri artmakta ve şirketlerin 

müşteri etkileşimlerini daha insani ilişkilendirilebilir hale getirme ihtiyacını 

göstermektedir. Yaşanan zorlu dönemde müşteriler markaların günlük hayatta, 

iş süreçlerinde ve hizmetlerin yapılandırılmasında daha aktif elle tutulabilir 

çalışmaların yapılmasını beklemektedirler. 

Bu bağlamda COVID-19 salgın sürecindeki yönetimi etkileyen en 

önemli unsurların başında tüketici davranışları gelmektedir.  Süreç içerisinde 

markaların büyük bir kısmı sosyal medya hesaplarından süreçle ilgili 

tüketicilerle iletişime geçmiş ve destek olmak amacıyla sosyal mesajlar 

vermeyi tercih etmişlerdir. Aynı zamanda yine birçok marka, halkı 

bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için tüketicilerin aktif olarak en fazla yer 

aldığı sosyal medya hesaplarını kullanmışlardır (Zeren ve Yılmaz, 2020, s. 

130). 

Araştırma kapsamında aktivist marka kavramının başlangıcı 2018 yılları 

olsa da (Sarkar ve Kotler, 2018, s. 219) son dönemde yaşanan olumsuz süreçler 

bu çalışmanın zeminini güçlendirmektedir. Bu araştırmayla markaların 

toplumsal, politik, çevresel, ekonomik sorunlara olan yaklaşımları ele 

alınmıştır. İnteraktif iletişimin yoğun olduğu sosyal medya mecralarında 

markaların gerçekten aktivist duruşlar sergileyip sergilemediğini, yıllara oranla 

artışın gerçekleşip gerçekleşmediği gösterilmiştir. Araştırma sonucunda ele 

alınacak olan her markaya ait puan skoru oluşturulup etkinlikleri ve sıklıkları 

arasında bir ayrım göstermektir. Amaç aktivist marka söyleminden çok 

bulgularda elde edilecek sonuçlarla yoğunluğu ve varlığı bir kavrama 

indirgemektir. Aynı zamanda bu çalışmayla aktivist marka kavramının 

gelişimine katkı bulunmak ve daha sonraları yapılacak olan çalışmalar için bir 

eleştiri zemini oluşturma imkânı amaçlanmıştır. 
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3.1.2. Araştırma Soruları 

Çalışmanın belirtilen amaçları doğrultusunda aktivizmle ilintili soruların 

yanı sıra C. Sarkar ve P. Kotler’in oluşturduğu aktivizm çeşitleri kategorisinin 

varlığına dair bulgular aranmıştır. İlk iki soru aktivist marka kavramının 

kullanım yoğunluğunu belirlerken, üçüncü soru ilk iki sorudan çıkan 

bulgulardan bir derecelendirme sistemi oluşturmaktadır. 

1) Markaların sosyal medya platformu (İnstagram) üzerinden aktivist 

söylem sıklıkları ve yıllar bazında sıklıkları nedir? 

2) P. Kotler’in marka aktivizmi kategorisinde markalar en sık hangi 

kategori üzerinde söylemlerde bulunmaktadır? 

3) Birinci ve ikinci soruların bulguları kapsamında markaların aktivist 

marka puan skoru nedir ve neyi ifade etmektedir? 

 

3.1.3. Yöntem 

Araştırma kapsamında nitel araştırma teknikleri içerisinde yer alan içerik 

çözümlemesinden kategorisel analiz kullanılmıştır. Çalışma temelini Sarkar ve 

Kotler’in ele almış olduğu “Brand Activism” kitabından aktivizmin 

kategorileşmesi ve marka aktivizmi puan skorunu ele alan R. Benner’ın “Brand 

Actıvısm: Workıng Toward Progressıve Representatıons Of Socıal Movements 

In Advertısıng” çalışmasıdır. 

Örneklem seçimine bağlı olarak sosyal medya mecralarından İnstagram 

üzerinden paylaşılan gönderiler (post) incelenmiştir. Bu mecranın seçilme 

nedeni aktif görsel paylaşım yoğunluğu olarak ilk sırada yer almasından 

kaynaklanmaktadır (Statista, 2020). Yıl bazında kısıtlanmaya gidilerek 2017 ve 

2020 yılları baz alınmıştır. Yıl aralığı seçiminde içerik çözümlemesinde yer 

alan sistemlilik temeli baz alınması ve Kotler’in oluşturmuş olduğu kategorinin 

2018 yılında oluşmasıdır. Çalışma bir yıl geriden başlanarak 2017 yılını da 

kapsayacak şekilde kategoriler üzerinden daha kapsamlı bir çalışma 
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yapılmıştır. Örneklem ve evren seçiminde ise çevresel, sosyal, kurumsal 

yönetişim ve sürdürülebilirlik açısından küresel ölçekte yer alan markalar 

seçilmiştir. Hem evren ve örneklem seçimi hem de sosyal medya mecrasının 

seçiminde içerik çözümlemesinde nesnellik kuralına uygunluk baz alınmıştır. 

3.1.4 Araştırma Evreni 

Araştırma evrenini Küresel RepTrack Raporunda yer alan markalar 

oluşturmaktadır.  

2004 yılında kurulan RepTrack şirketi, dünyanın önde gelen itibar veri 

ve iç görü şirketidir. İtibar, marka, çevresel, sosyal, kurumsal yönetişim ve 

sürdürülebilirlik ile ilgili veri odaklı anlayışlar için tek küresel platform 

sağlayan şirkettir. Dünya çapında 60'tan fazla ülkede CEO'lar, yönetim 

kurulları ve yöneticiler tarafından kullanılan yılda 1 milyondan fazla şirket 

derecelendirmesiyle dünyanın en büyük itibar kıyaslama veri tabanına sahip 

şirkettir (The RepTrak Company, 2020). 

3.1.5. Örneklem Yöntemi 

Bu araştırmada olasılıklı (rastlantısal olmayan) örnekleme yöntemi 

içerisinde yer alan, Çok Aşamalı Amaçsal Örnekleme (Multi-Stage Purposeful 

Sampling) yöntemi kullanılmıştır. Çok aşamalı amaçsal örnekleme yöntemi iki 

veya daha fazla aşamada bir örneklemi ele almayı içermektedir. Bundan dolayı 

ilk örneklem seçiminde sonra amaçlı örneklem seçimi gerçekleştirilmiştir 

(Onwuegbuzie ve Leech, 2007, s. 115). Belirlenen evreni temsil etmesi 

amacıyla örneklem seçilecek birimin bir tesadüfe dayalı olarak değil, araştırma 

kapsamında araştırmacının amaçlar doğrultumsuda belirlediği örneklem 

çeşididir (Onwuegbuzie ve Collins, 2007, s. 287). Nitel araştırmaların çoğunda 

olduğu gibi karma desenli pek çok araştırmada da kullanılan yönetmelerden 

olduğundan araştırmanın amacına uygun olacağı düşünülmüştür.  
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Çok Aşamalı Amaçsal Örnekleme kapsamında, 2020 yılı küresel 

RepTrack raporunda bulunan markalar örneklem olarak seçilmiştir. İkinci 

örneklem seçiminde ise amaçsal olarak 10 marka belirlenmiştir. 10 marka 

seçim kriteri ise aktivizm ilintili yapılan paylaşımların yoğunluğu ele alınmıştır. 

Raporda yer alan 100 marka tek tek incelenmiş olunup araştırmaya en uygun 

10 marka belirlenmiştir. 

3.1.6 Kapsam ve Sınırlılıklar 

Bu araştırmada verisi toplanan markaların sadece instagram resmi 

(global) hesapları incelenmiştir.  

Çalışmanın verimliliği açısından 100 marka içerisinden aktivizm ilintili 

post sayıları en fazla olan 10 marka seçilmiştir.  

Araştırmada iki ve ikiden den fazla kodlayıcının kodlama kılavuzuna 

bağlı ortak görüşü doğru varsayılmıştır.  

3.1.7. Verilerin Toplanması ve Kodlanması 

Verilerin toplanma ve kodlanma aşamalar halinde gerçekleşmiş olup her 

aşama için kontrol amaçlı tekrarlar gerçekleşmiştir. Elde edilen verilerin kayıt 

altına alınması amacıyla ekran görüntüleri alınmış ve arşivlenmiştir. Sosyal 

medyada silinmesi, kaybolması ve kolay ulaşılması amacıyla düzenli bir 

şekilde klasörlenmiştir. 

İlk aşamada öncelikli olarak kategorileştirme aşaması belirlenmiş olunup 

her kategoriye uygun temel kodlar cetveli hazırlanmıştır. Yöntem kısmında 

aktarıldığı gibi kategori Sarkar ve Kotler’in ele almış olduğu kategorilerden 

oluşturulmuş olunup kodlama olarak da her kategoriyi temsil eden kodlama 

konuları sıralanmıştır.  

Elde edilen ham veriler sistemli verilere dönüştürülerek tutarlı veriler 

elde edilmiştir. İçerik çözümlemesinde standardize edilmiş belirli bir kategori 
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söz konusu değildir. Araştırmaların uygunluğu açısından kategorileşmeler 

araştırmaya bağlı değişmektedir. Bir başka konuda Materyalin İçeriğine Bağlı 

Olarak Kategoriler ele alınmasıdır. Materyal içerdiği konulara ve amacına 

bağlı olarak kategorilere ayrılabilmektedir. İçerik analizinde incelenen 

belgelerdeki konular sınıflandırılır ve analiz edilir (Çilingir, 2017, s. 151). Bu 

kapsamda kategorileştirme altı konu başlığında ele alınmıştır.  

Araştırma için kullanılması planlanan Sarkar ve Kotler’in genel olarak 

oluşturduğu altı kategori (Sarkar ve Kotler, 2020, s. 39): 

1. Paylaşımlarda sosyal aktivizm konusu  

2. Paylaşımlarda yasal aktivizm konusu  

3. Paylaşımlarda iş aktivizm konusu  

4. Paylaşımlarda ekonomik aktivizm konusu  

5. Paylaşımlarda politik aktivizm konusu  

6. Paylaşımlarda çevresel aktivizm konusu  

Her kategorinin marka ve yıl bazındaki verileri ele alınmaktadır. Sonuç 

kısmında bulguların birleştirilip anlamlı bir bütün oluşturulmuş ve radar grafiği 

(spiderweb) ile marka bazında puan skoru oluşturulmuştur. 

 

 

Tablo- 10: C. Sarkar ve P. Kotler’in Olduğu Altı Kategori İçin Oluşturulan Kodlar. 

Sosyal  

Aktivizm 

Yasal  

Aktivizm 

İş  

Aktivizmi 

Ekonomi 

 Aktivizmi 

Politika 

Aktivizmi 

Çevre 

Aktivizmi 

Eşitlik 

Cinsiyet 

Irk 

Din 

Kadın 

Hakları 

Çocuk 

Hakları 

Sosyal 

Yardım 

Vergi  

İşyeri  

İş Yasları 

Mevzuat 

Yönetişim 

Kurumsal 

Organizasyon 

CEO ve 

Yönetici ücreti 

İş Tazminatı 

İşçiler 

Sendika 

Hakları 

İş Etkinliği 

Gelir 

eşitsizliği 

Asgari Ücret 

Vergi 

Politikaları 

 

Lobi 

Faaliyeti 

Oy 

kullanma 

Oy Hakları 

Politik 

Görüş 

Hayvan 

Hakları 

Doğa Afet 

İklim  

Su  

Kıtlık 

Gürültü 

Kirliliği 

Gıda İsrafı 

Çevre 

Kaynak: Sarkar ve Kotler, 2020, s: 39. 
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Her kategoriyi tamamlayan kodlar tabo 10’da sunulmuştur. Verilerin 

toplanması için kodların net olması ve her gönderinin sadece bir kategoriye 

girmesi gerekmektedir. Aynı gönderi iki ve daha fazla kodlamaya 

girmemektedir. Hazırlanan kod tablosunu Intercoder Reliability ölçütü için iki 

farklı kodlayıcı aynı ölçütleri esas alarak kodlamıştır. Kodlama klavuzu görevi 

gören bir kodlama sistemi oluşturulmuş olunup hangi bilgilerin hangi sınıflama 

altında kodlanacağı yönünde standart bir ölçü kullanılması için açık ve ayrıntılı 

bilgi sistemi oluşturulmuştur.  

Her ne kadar araştirma nitel çözümleme esas alinarak yapilsa da bütüncül 

bir yöntem izlemek maksadiyla nicel değerlendirilme kapsaminda 

yüzdesel/frekans değerlerine de sonuçlarda yer verilmiştir. 

Veriler , 2020 yılı küresel RepTrack raporunda bulunan 100 markadan 

10 marka seçilerek elde edilmiştir. Veriler sosyal medya mecrasında görsel 

payşalım yoğunlu en yüksek olan İnstagram platfonumdan 2017 ve 2020 yılları 

arası seçilerek alınmıştır. Seçilen hesaplar global hesaplardan seçilmiştir. Bir 

bölgeye özel hesaplardan ziyade direk markanın resmi hesaplarıdır.  

Veriler için seçilen 10 marka sırasıyla; Amazon, Nike, Adidas, Google, 

Levi Strauss & Co, HP, Microsoft, Nestle, BASF ve Novonordisk’tir  

Yukarda ele alınan 10 markanın 2017 ve 2020 yılları arası paylaşılan 

gönderi sayıları tek tek içerik analiziyle incelenerek aktivizm ile ilintili 

olanların yüzdeliği ve frekansları belirlenmiştir. 10 marka için toplam incelenen 

gönderi sayısı 5.176’dır. Aktivizmle ilintili ortaya çıkan toplam gönderi sayısı 

ise 842’dir. Yani 10 marka için toplam arşivlenmiş gönderi sayısı 842’dir. 

Kategorilerin ve kodların sıklığı bu veriler üzerinden hesaplanmıştır. 

Her markanın İnstagram kullanım performansı ve yoğunluğu farklılık 

gösterdiğinden analiz için belirli bir kota ve sınır koyulmamıştır. Örneğin; A 



113 | MARKA AKTİVİZMİ KAVRAMI: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

 
markası 4 yıl için toplam 100 gönderi paylaşımı vardır. Bunun 60 gönderisi 

aktivizm konusu ile ilintilidir. B markası ise 300 gönderi paylaşmıştır. 

Aktivizmle ilintili gönderi sayısı ise 41’dir. Burada ele alınan ölçüt kullanım 

yoğunluğuna bağlı bir analizdir. 4 yılın toplamında kaç gönderi paylaşılmış ise 

marka için üst limit odur. Hesaplamalar her marka için ayrı bir şekilde bu üst 

limitler üzerinden gerçekleşmektedir. Amaç markaların ne kadar paylaşalım 

yaptığı değil, yapılan paylaşımlardaki aktivizm yoğunluğudur. 

Çalışma farklı tablolardan oluşturulmuştur. Toplanan veriler 2016 

Microsoft Excel programında toplanıp hesaplanmıştır. Matematiksel excel 

formülleri yoluyla birbirine oranları, ortalamaları, yüzdelikleri ve toplamları 

hesaplanmıştır. Aktivizm ile ilintili gönderilerin kaç tanesi hangi kodlarda 

olduğunu gösteren bir frekans tablo cetveli oluşturulmuştur.  Hangi markanın 

hangi kategoride daha fazla ilgilendiğini gösteren bir tablo oluşturulmuştur. 

Yıllara göre farklılıkları ve birbirine olan farklılıkları gösteren tablolar 

oluşturulmuştur.   

Kodlama ve kategori verilerinin işlenişi bittiğinde markaların kendi 

performanslarına bağlı 6 kategoride ne kadar aktif olduğunu gösteren 

spiderweb grafiği ile bir puanlama oluşturulmuştur. Puanlama sistemi aktivizm 

kategorilerindeki dağılımlar üzerinden hesaplanmıştır. Puanlama sistemi R. 

Benner’ın “Brand Actıvısm: Workıng Toward Progressıve Representatıons Of 

Socıal Movements In Advertısıng” çalışmasından örneklenmiştir. 

Her markanın kendi ölçütleri üzerinden hesaplamaları 

gerçekleştirilmiştir. Markanın toplam aktivizm ile ilintili olan gönderilerin 

ortalaması hesaba katılarak 6 kategoriye bölümlenmiştir. En düşük 1 en yüksek 

5 puan verilerek 6 kategorilerden en fazlada 30 puan alınmaktadır. Tek bir 

kategorinin alması gereken en yüksek puanın 5 olarak belirlenmesinin nedeni, 
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paylaşım sayısı en düşük marka ile en yüksek olan markaların ortak bir kotada 

puanlanması gerekliliğindendir.  

Örnek olarak; A markası toplamda 229 aktivizm ilintili gönderisi 

mevcuttur. Bölümlemelerine bakıldığında sosyal aktivizmle ilgili 32, yasal 

aktivizmle ilgili 0, iş aktivizmi ile ilgili 39, ekonomi aktivizmi 3, politika 

aktivizmi 10 ve çevre aktivizmi 145’tir. 229’un Ortalaması 38,16 olduğundan 

5 kategori için bölümlemesi 7,633 gibi bir paylaşım oranı ortaya çıkmaktadır. 

A örneğine göre; 1 ile 7 arası gönderi = 1 puan, 8 ile 15 arası = 2 puan, 16 ile 

22 arası = 3 puan, 23 ile 30 arası = 4 puan, 31 ve üzeri gönderi = 5 puana tekabül 

etmektedir. Matematiksel olarak 229 gönderi sayısını geçmemek şartı ile yakın 

durmaktadır. Her kategoriden 5 tam puan alan marka en yüksek olan 30 puanını 

elde edebilmektedir.  Burada spiderweb puanlaması yapılırken, önemli olan 

nokta aktivizm ilintili toplam rakama en yakın olan ancak toplam rakamı 

kesinlikle geçmeyecek olmasıdır. A markası örneğine bakıldığında toplam 

almış olduğu puan 18’dir. 

Tablo- 11: Örnek Puanlama Tablosu 

A Markası Örneği 
Aktivizm 

Kategorisi 
Puanlama 

1 Puan 7,633 = 1 ile 7 Sosyal Aktivizm 32 = 5 Puan 

2 Puan 15,266 = 8 ile 15 Yasal Aktivizm 0 = 0 Puan 

3 Puan 22,899 = 16 ile 22 İş Aktivizmi 39 = 5 Puan 

4 Puan 30,533 = 23 ile 30 
Ekonomi 

Aktivizmi 
3 = 1 Puan 

5 Puan 38,166 = 31 ve üzeri gönderi Politika Aktivizmi 10 = 2 Puan 

Toplam gönderi sayısı: 229  Çevre Aktivizmi 
145 = 5 

Puan 

Toplam: 18 

Son olarak içerik analizi toplanan verilerin derinlemesine analiz 

edilmesini gerektirmektedir. Önceden oluşturulan belirgin olmayan tema ve 
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boyutların ortaya çıkarılması durumudur. Temel amaç, toplanmış verileri 

açıklayabilmek ve kavramlara ulaşmaktır. Betimsel analizden farklı olarak 

yorumlanan veriler daha derinlemesine bir işleme tabi tutulur (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011, s. 229). Bundan dolayı içerik analizi yapılırken kodlama 

kılavuzu için esas alınan ölçütler belirlenmiştir. Sırasıyla;  

• Gönderinin yayınlanma tarihi 

• Görselin içerik analizi (görselde kullanılan obje, insan ve başlıklar 

nedir neyi anlatmaktadır.) 

• Gönderinin açıklama kısmı (kullanılan açıklamada kodların direk 

kullanılıp kullanılmaması, hangi konuda etiket yapıldığı, kimlerin 

etiketlendiği konularına bakılmıştır.) 

• Tüm incelemeler ışığında gönderinin hangi koda yerleşmesi gerektiği 

üzerine notların alınması gerçekleşmiştir. 

3.1.8. Bulgular ve Yorum 

Daha önce de belirtildiği gibi 5.176 adet instagram gönderisi tek tek 

incelenmiş ve 842 adet gönderinin aktivizm konusu ile ilintili olduğu 

saptanmıştır.  

Tablolar aracılığıyla; markaların yıllar bazında toplam gönderi sayıları 

ve yüzdelikleri, yıllar bazında aktivizm ile ilintili gönderi sayıları ve 

yüzdelikleri ve yine 6 kategoride aktivizm konu dağılım sayıları ve yüzdelikleri 

gösterilmiştir. Her markayı birbiriyle kıyaslamak için paylaşım yoğunluğu ve 

aktivizm ortalama performans yüzdelikleri tabloda gösterilmiştir. Son aşamada 

ise her markanın 6 kategori içinde performans durumunu gösteren spiderweb 

puan skoru gösterilmiştir. 

Tablo- 12: Amazon Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Yıllar 
Yıllar Bazında / 

f 

Yıllar 

Bazında % 

Aktivizm 

İlintili / f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi 

% 
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2017 307 49,28% 4 1,30%   

2018 67 10,75% 2 2,99%   

2019 114 18,30% 7 6,14%   

2020 135 21,67% 28 20,74%   

Toplam 623 100,00% 41 100,00% 6,58% 

Aktivizm Kategorisi 

Kategori 

Dağılımları 

Dağılımlar 

% 

Spiderweb 

Puanı     

Sosyal Aktivizm 15 36,59% 5     

Yasal Aktivizm 0 0,00% 0     

İş Aktivizmi 10 24,39% 5     

Ekonomi Aktivizmi 0 0,00% 0     

Politika Aktivizmi 3 7,32% 3     

Çevre Aktivizmi 13 31,71% 5     

Toplam 41 100,00% 18   

Tablo 12’de gösterilen Amazon markasının toplam gönderi oranı 

623’tür. Aktivizm ilintili gönderi oranı f=41 (6,58%)’dir.  

Yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına bakıldığında 

2017 yılında f=307 (49,28%) gönderi ile en yüksek paylaşım performansı 

gösterirken, aktivizm ile ilintili en düşük paylaşım oranını da aynı yıl elde 

etmiştir. Marka aktivizmi tartışmalarının başladığı 2018 yılı paylaşımı f=67 

(10,75%)’dir. Bir önceki yıla göre aktivizm ilintili paylaşımların düşük 

olmasına rağmen, paylaşım oranına bağlı [f=2 (2,99%)] daha yüksek bir oran 

elde etmiştir. 2019’da f=114 (18,30%) gönderi ile 2020 yılında f=135 (21,67%) 

gönderi aktivizm oranın daha yüksek olduğu [f=7 (6,14%), f=28 (20,74%)] ve 

her yıl artarak ilerlediği görülmektedir. Paylaşım yoğunluğu ve aktivizm 

ortalaması performansına bakıldığında 10 marka içinde son sıralardan 10. 

sırada yer almaktadır.  

Tablo 12’deki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında amazon 

markası sosyal aktivizm [f=15 (36,59%)] ve çevre aktivizmi [f=13 (31,71%)] 

konusunda daha fazla paylaşım yaptığı görülmektedir. Yasal ve ekonomik 

aktivizm konularına ise hiç değinmemiştir. Aynı şekilde kategori dağılımlarına 

ve spiderweb puanlama grafiği 1’e bakıldığında amazon markası 18 puan 

almıştır. 2 kategori üzerinden tam puan alırken 1 kategoride eksik [f=3 (7,32)] 
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ve 2 kategoride ise puan alamamıştır. Almış olduğu puanla diğer markalara 

göre orta seviyede yer almaktadır.  

Grafik -1: Amazon Markası Spiderweb Grafiği 

Amazon markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizmle ilgili paylaşım oranları düzenli 

yükselmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğuna bağlı aktivizm paylaşım oranı 

düşüktür.  

3. 6 kategorinin tamamıyla ilgili paylaşım yapmamıştır. Sadece 3 

kategoriden tam puan almıştır. 
 

Tablo- 13: Nike Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Yıllar 
Yıllar 

Bazında / f 

Yıllar 

Bazında % 

Aktivizm İlintili 

/ f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi % 

2017 12 8,33% 0 0,00%  

2018 26 18,06% 1 3,85%  

2019 52 36,11% 13 25,00%  

2020 54 37,50% 20 37,04%  

Toplam 144 100,00% 34 100,00% 23,61% 

Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı 
Dağılımlar % 

Spiderweb 

Puanı 
  

Sosyal Aktivizm 32 94,12% 5   

Yasal Aktivizm 0 0,00% 0   

İş Aktivizmi 0 0,00% 0   

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Amazon Puanı: 18 
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Ekonomi 

Aktivizmi 
0 0,00% 0   

Politika 

aktivizmi 
1 2,94% 1   

Çevre Aktivizmi 1 2,94% 1   

Toplam 34 100,00% 7   

Tablo 13’te gösterilen Nike markasının toplam gönderi oranı 144’tür. 

Aktivizm ilintili gönderi oranı f=34 (23,61%)’tür.  

Yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına bakıldığında 

2017 yılında f=12 (8,33%) gönderi ile en düşük instagram paylaşım 

performansı gösterirken aktivizm ile ilintili paylaşım yapılmamıştır. 2018 

yılında f=26 (18,06%) gönderi ile f=1 (3,85%) aktivizm ilintili gönderi 

paylaşmıştır. 2019 [f=52 (36,11%)] ve 2020 [f=54 (37,50%)] yıllarında ise 

paylaşım oranları birbirine yakın seyretmektedir. İki yılın aktivizm oranlarına 

bakıldığında farklar olduğu görülmektedir.  2019 yılı oranı f=13 (25,00%), 

2020 yılı ise f=20 (37,04%) oranını almıştır. Paylaşım yoğunluğu ve aktivizm 

ortalaması performansına bakıldığında 10 marka içinde 3. sırada yer 

almaktadır.  

Tablo 13’teki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında aktivizm 

ilintili paylaşımlarının yüksek olmasına rağmen Nike markası pek çok 

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Nike Puanı 7

Grafik -2 Nike Markası Spiderweb Grafiği 

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Nike Puanı 7
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kategoride eksik kalmaktadır.  Aktivizm ilintili paylaşımların %94,12 (f=32)’si 

sosyal aktivizm üzerinden gerçekleşmiştir. Diğer kategoriden politik ve çevre 

aktivizmden birer paylaşım yapmıştır.  

Nike markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb puanlama grafiği 

2’ye bakıldığında 10 marka içinde en düşük puanı almıştır. Paylaşımlarının 

%94,12’sini sosyal aktivizm üzerinden gerçekleştirdiğinden diğer aktivizm 

kategorilerinde sınıfta kaldığı görülmektedir. Paylaşım yoğunluğu olarak diğer 

markalardan yüksek performans sergilese de bütün aktivizm konuları ile 

ilgilenmediği görülmektedir. 10 marka içerisinden 7 puan alan marka, düşük 

bir seviye konumunda yer almaktadır.  

Nike markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizmle ilgili paylaşım oranları düzenli 

yükselmektedir. 

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğuna bağlı aktivizm paylaşım oranı 

ortalamanın üstündedir.  

3. 6 kategoriden en çok ilgilendiği kategori sosyal aktivizm 

kategorisidir. Diğer kategorilerde paylaşımı çok azdır. 1 kategoriden 

tam puan almıştır. 

 

Tablo- 14: Adidas Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Yıllar 
Yıllar Bazında 

/ f 

Yıllar Bazında 

% 

Aktivizm 

İlintili / f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi % 

2017 105 30,97% 5 4,76%   

2018 72 21,24% 3 4,17%   

2019 65 19,17% 10 15,38%   

2020 97 28,61% 37 38,14%   

Toplam 339 100,00% 55 100,00% 16,22% 

Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı Dağılımlar % 

 Spiderweb 

Puanı     

Sosyal Aktivizm 27 49,09% 5     

Yasal Aktivizm 0 0,00% 0     

İş Aktivizmi 0 0,00% 0     

Ekonomi 

Aktivizmi 1 1,82% 1     

Politika aktivizmi 2 3,64% 2     
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Çevre Aktivizmi 25 45,45% 5     

Toplam 55 100,00% 13     

Tablo 14’te gösterilen Adidas markasının toplam gönderi oranı 339’dur 

Aktivizm ilintili gönderi oranı f=55 (16,22%)’tir.  

Yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına bakıldığında 

2017 yılı f=105 (30,97%) gönderi ile en yüksek paylaşım oranını 

göstermektedir. Marka aktivizmi konusunun yavaş yavaş tartışmalara girdiği 

yılda Adidas aktivizm ilintili f=5 (4,76%) paylaşım oranını elde etmiştir. 2018 

yılında f=72 (21,24%)’lik bir oranla aktivizm ilintili f=3 (4,17) paylaşım 

gerçekleştirmiştir. Markanın 2019 [f=65 (19,17%) ve 2020 f= 97 (28,61%)] 

yıllarında aktivizm ile ilintili paylaşımları [f=10 (15,38%), f=37 (38,14%)] 

daha fazla görülmektedir. Paylaşım yoğunluğu ve aktivizm ortalaması 

performansına bakıldığında 10 marka içerisinde 5. sırada yer almaktadır. 

Tablo 14’teki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında sosyal 

aktivizm [f=27 (49,09%)] en çok üzerinde paylaşım yapılan konu olmuştur. En 

yüksek ikinci kategori ise f=25 (45,45%) gönderi oranıyla çevre aktivizmi 

olmuştur. Diğer kategorilere bakıldığında politik aktivizm f=2 (3,64%), 

ekonomi aktivizmi f=1 (1,82%) olurken yasal ve iş aktivizminden gönderi 

yapılmamıştır.  
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Grafik -3 Adidas Markası Spiderweb Grafiği 

Adidas markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb puanlama grafiği 

3’e bakıldığında genele oranla orta seviye bir puan almıştır. Sosyal ve çevre 

aktivizminden tam puan alan marka yasal ve iş aktivizmi kategorisinde puan 

alamamıştır. Ekonomi ve politika aktivizminde ise düşük puan elde etmiştir. 

Tüm kategorilerden sadece 4’ünde veriye rastlanılmıştır. 10 marka içerisinden 

13 puan alan marka orta seviye bir konumda yer almaktadır.  

Adidas markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizm paylaşım oranı düzensiz yükselmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğuna bağlı aktivizm paylaşım oranı 

orta seviyededir.  

3. 6 kategoriden sadece 4 kategori üzerinden paylaşımda bulunmuştur. 

2 kategoriden tam puan almıştır. 

Tablo- 15: Google Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Yıllar 
Yıllar Bazında 

/ f 

Yıllar 

Bazında % 

Aktivizm 

İlintili / f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi % 

2017 282 26,91% 28 9,93%   

2018 258 24,62% 17 6,59%   

2019 263 25,10% 28 10,65%   

2020 245 23,38% 49 20,00%   

Toplam 1048 100,00% 122 100,00% 11,64% 

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Adidas Puanı 13
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Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı Dağılımlar % 

 Spiderweb 

Puanı     

Sosyal Aktivizm 88 72,13% 5     

Yasal Aktivizm 0 0,00% 0     

İş Aktivizmi 5 4,10% 2     

Ekonomi 

Aktivizmi 0 0,00% 0     

Politika aktivizmi 11 9,02% 3     

Çevre Aktivizmi 18 14,75% 5     

Toplam 122 100,00% 15     

Tablo 15’te gösterilen Google markasının toplam gönderi oranı 1048’dir. 

Aktivizm ilintili gönderi oranı f=122 (11,64%)’dir. 

Nestle’den sonra en çok gönderi oranına sahip olan Google’ın yıllar 

bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına bakıldığında, 2017 yılında 

f=282 (26,91%) gönderi ile en yüksek instagram paylaşım performansı 

gösterirken aktivizmle ilintili paylaşım oranı f=28 (9,93%)’dir. 2018 yılında 

f=258 (24,62%) gönderinin f=17 (6,59%)’si ile bir önceki yıla nazaran oran 

düşmektedir. 2019 yılında f=263 (25,10%) gönderinin f=28 (10,65%)’i 

aktivizmle ilintili olmuştur. Paylaşım oranın en düşük olduğu 2020 [f=245 

(23,38)] yılında ise f=49 (20,00) gönderi ile en yüksek oranı elde etmiştir. 

Paylaşım yoğunluğu ve aktivizm ortalaması performansına bakıldığında 10 

marka içinde 8. sırada yer almaktadır. 

Tablo 15’teki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında diğer 

markalarda olduğu gibi iki kategoride hiç paylaşım yapılmadığı görülmektedir. 

Yasal aktivizm ve ekonomi aktivizmi kategorilerinde sıfır paylaşım yapan 

Google sosyal aktivizm kategorisinde f=88 (72,13%) gönderi ile en yüksek 

paylaşım alan kategori olmuştur. İkinci sırada yer alan çevre aktivizmi 

kategorisinde f=18 (14,75) paylaşım yapılırken, politika aktivizminden f=11 

(9,02%) ve iş aktivizminden f=5 (4,10%) gönderi görülmektedir.  
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Grafik -4 Google Markası Spiderweb Grafiği 

Google markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb puanlama 

grafiği 4’te bakıldığında sosyal aktivizm kategorisinde yüzde 72,13% oranıyla 

en yüksek paylaşım değeri görülmektedir. Sosyal ve çevre aktivizmi 

kategorisinden tam puan alan Google yasal ve ekonomik aktivizm 

kategorisinde sıfır puan almıştır. 10 marka içerisinden 15 puan alan marka orta 

seviye bir konumda yer almaktadır.  

Google markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizm paylaşım oranı düzensiz yükselmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğu fazla olmasına rağmen aktivizm 

paylaşım oranı düşüğün üstündedir. 

3. 6 kategoriden en çok ilgilendiği kategori sosyal aktivizm 

kategorisidir. Diğer kategorilerle ilgili paylaşımı çok azdır. 2 

kategoriden tam puan almıştır. 

Yıllar 

Yıllar Bazında 

/ f 

Yıllar Bazında 

% 

Aktivizm İlintili 

/ f 

Aktivizm 

% 

M. Aktivizmi 

% 

2017 87 29,00% 21 24,14%   

2018 56 18,67% 16 28,57%   

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Google Puanı15
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Tablo- 16: Levi Strauss & CO Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi 

Oranları. 

Tablo 16’da gösterilen Levi Strauss & CO markasının toplam gönderi 

oranı 300’dür. Aktivizm ilintili gönderi oranı f=112 (37,33%)’dir. 

Tüm markalar içerisinde dikkat çekici bir durum gösteren Levi Strauss 

& CO markasının yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına 

bakıldığında en yüksek paylaşımın yapıldığı 2017 yılında f=87 (29,00) 

gönderinin f=21 (24,14%)’i aktivizm ile ilintili olduğunu göstermektedir. 

Marka aktivizmi varlığının daha yeni yeni sorgulanmaya başladığı bu 

dönemlerde yüksek bir oran elde etmeyi başarmıştır. En düşük paylaşım 

oranına sahip 2018 yılında [f=56 (18,67%)] aktivizm ilintili paylaşım oranı 

f=16 (28,57%)’dır. 2019 yılında f=74 (24,67%) gönderinin f=26 (35,14%)’sı 

aktivizmle ilintili olurken, 2020 yılında [f=83 (27,67%)] aktivizm ilintili 

paylaşım oranı f=49 (59,04%)’dur. Son olarak paylaşım yoğunluğu orta 

seviyelerde olmasına rağmen, aktivizm ortalaması performansına bakıldığında 

(37,33%) 10 marka içinde 1. sırada yer almaktadır.  

Tablo 16’daki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında diğer 

markalara oranla daha dengeli bir dağılım mevcuttur. Ancak yine de ekonomi 

2019 74 24,67% 26 35,14%   

2020 83 27,67% 49 59,04%   

Toplam 300 100,00% 112 100,00% 37,33% 

Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı Dağılımlar % 

Spiderweb 

Puanı      

Sosyal Aktivizm 46 41,07% 5     

Yasal Aktivizm 1 0,89% 1     

İş Aktivizmi 15 13,39% 5     

Ekonomi 

Aktivizmi 0 0,00% 0     

Politika aktivizmi 29 25,89% 5     

Çevre Aktivizmi 21 18,75% 5     

Toplam 112 100,00% 21     

Grafik -5 Levi Strauss & CO Markası Spiderweb Grafiği 
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aktivizmi kategorisinden hiç paylaşım yapılmadığı görülmektedir. En yüksek 

değer f=46 (41,07%) gönderi ile sosyal aktivizm kategorisinde görülürken en 

düşük değer ise yasal aktivizm [f=1 (0,89%)] kategorisinde görülmektedir. 

Diğer kategorilere bakıldığında ikinci en yüksek değere sahip kategori politika 

aktivizmi [f=29 (25,89%)] olurken, çevre aktivizmi f=21 (18,75%) oranını ve 

iş aktivizmi f=15 (13,39%) oranını göstermektedir.   

Levi Strauss & CO markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb 

puanlama grafiği 5’e bakıldığında diğer markalara nispeten aktivizm ilgilenim 

düzeyi daha dengeli görülmektedir. Marka aktivizmi ortalaması (37,33%) 

yüksek olması bir yana, tüm markalar içerisinde 21 puanla en üst sırada yer alan 

Levi Strauss & CO, aktivist marka kavramının pek çok kategorisini de kendinde 

göstermiş bulunmaktadır. Sosyal aktivizm, çevre aktivizmi politika aktivizmi 

ve iş aktivizmi kategorilerinden tam puan alan marka ekonomi aktivizminden 

puan alamamıştır.  

 

Levi Strauss & CO markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizm paylaşım oranı düzenli yükselmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğuna bağlı aktivizm paylaşım oranı 

yüksektir. 

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Levi Strauss & CO  Puanı 21
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3. 6 kategoriden en çok ilgilendiği kategoriler sosyal aktivizm ve politik 

aktivizm kategorileridir. Diğer kategorilerde paylaşım azdır. 4 

kategori üzerinden tam puan almıştır. 

Tablo- 17: HP Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Yıllar 
Yıllar Bazında 

/ f 

Yıllar 

Bazında % 

Aktivizm 

İlintili / f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi% 

2017 153 37,50% 1 0,65%   

2018 74 18,14% 3 4,05%   

2019 102 25,00% 17 16,67%   

2020 79 19,36% 14 17,72%   

Toplam 408 100,00% 35 100,00% 8,58% 

Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı Dağılımlar % 

Spiderweb 

Puanı      

Sosyal Aktivizm 16 45,71% 5     

Yasal Aktivizm 0 0,00% 0     

İş Aktivizmi 0 0,00% 0     

Ekonomi 

Aktivizmi 0 0,00% 0     

Politika aktivizmi 0 0,00% 0     

Çevre Aktivizmi 19 54,29% 5     

Toplam 35 100,00% 10     

Tablo 17’de gösterilen HP markasının toplam gönderi oranı 408’dir. 

Aktivizm ilintili gönderi oranı f=35 (8,58%)’tir. 

10 marka içinde düşük bir aktivizm ortalamasına sahip olan HP 

markasının yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına bakıldığında 

en yüksek paylaşım yapılan 2017 yılında f=153 (37,50%) gönderiden sadece 

f=1 (0,65)’i aktivizm ilintilidir. Paylaşımın en düşük olduğu 2018 yılında f=74 

(18,14%) gönderiden sadece f=3 (4,05%)’ü aktivizm ilintilidir. Paylaşım 

oranının orta seviyede olduğu 2019 yılında f=102 (25,00%) gönderinin f=17 

(16,67)’si aktivizm ilintili olurken, 2020 yılında f=79 (19,36%) gönderinin 

f=14 (17,72%)’ü aktivizm ilintili olmuştur. Paylaşım yoğunluğu ve aktivizm 

ortalaması performansına bakıldığında 10 marka içinde 9. sırada yer 

almaktadır. 
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Tablo 17’deki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında HP markası 

sosyal aktivizm kategorisinde f=16 (45,71%) gönderi ile en düşük değeri 

alırken, çevre aktivizmi kategorisinden f=19 (54,29%) gönderi ile en yüksek 

değeri elde etmiştir. Geri kalan diğer 4 kategoriden ise hiç paylaşım 

yapmamıştır. 

HP markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb puanlama grafiği 

6’ya bakıldığında 10 marka içinden düşük bir puanı almıştır. Yasal aktivizm, 

ekonomi aktivizmi, politika aktivizmi ve iş aktivizminden hiç paylaşım 

yapmayarak puanlamaya eksi bir değer katmıştır. Tam puan aldığı iki kategori 

ise sosyal aktivizm ve çevre aktivizmidir. 10 marka içerisinden 10 puan alan 

marka düşük seviye bir konumda yer almaktadır.  

 HP markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizm paylaşım oranı düzenli yükselmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğuna bağlı aktivizm paylaşım oranı 

düşüğün üstündedir. 

3. 6 kategoriden sadece 2 kategori üzerinden paylaşım yapmıştır. 2 

kategoriden de tam puan almıştır. 

Tablo- 18: Microsoft Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

HP Puanı 10

Grafik -6: HP Markası Spiderweb Grafiği 
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Yıllar 
Yıllar Bazında 

/ f 

Yıllar Bazında 

% 

Aktivizm 

İlintili / f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi% 

2017 1 0,28% 0 0,00%   

2018 13 3,66% 5 38,46%   

2019 83 23,38% 21 25,30%   

2020 258 72,68% 21 8,14%   

Toplam 355 100,00% 47 100,00% 13,24% 

Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı Dağılımlar % 

Spiderweb 

Puanı      

Sosyal Aktivizm 24 51,06% 5     

Yasal Aktivizm 0 0,00% 0     

İş Aktivizmi 4 8,51% 3     

Ekonomi 

Aktivizmi 0 0,00% 0     

Politika aktivizmi 2 4,26% 2     

Çevre Aktivizmi 17 36,17% 5     

Toplam 47 100,00% 15     

Tablo 18’de gösterilen Microsoft markasının toplam gönderi oranı 

355’tir. Aktivizm ilintili gönderi oranı f=47 (13,24%)’dir. 

Gönderi paylaşım oranı ortalamanın biraz altında olan Microsoft 

markasının yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına bakıldığında 

2017 yılına ait paylaşıma yer verilmediği görülmektedir. 2017 yılı için sadece 

f=1 (0,28%) paylaşım yaparak diğer markalara göre pasif bir kullanım 

sergilemiştir. Buna bağlı aktivizmle ilintili bir veri görülmemiştir. 10 marka 

içinde spesifik bir veri sunan Microsoft markasının 2018 yılında gönderi oranı 

f=13 (3,66%) iken aktivizm ilintili paylaşım oran f=5 (38,46%) gönderiyle 

yıllar bazında en yüksek oranı almıştır. 2019 yılında f=83 (23,38%) gönderiden 

f=21 (25,30%)’i aktivizm ilintili olurken, paylaşım yoğunluğunun en fazla 

olduğu 2020 yılında f=258 (72,68) gönderinin sadece f=21 (8,14%)’i aktivizm 

ilintilidir. Paylaşım yoğunluğu performansına bakıldığında ise 10 marka içinde 

7. sırada yer almaktadır. 
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Tablo 18’deki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında Microsoft 

markası düzensiz bir ilerleme gösterse de 6 kategorinin 4 kategorisinde de yer 

almıştır. En yüksek değeri sırasıyla sosyal aktivizm [f=24 (51,06%)] ve çevre 

aktivizminden [f=17 (36,17%)] alan marka en düşük değeri ise politika 

aktivizminden [f=2 (4,26%)] almıştır. İş aktivizminden ise f=4 (8,51%) gönderi 

alırken, yasal ve ekonomik aktivizmden gönderiye rastlanılmamıştır.  

Microsoft markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb puanlama 

grafiği 7’ye bakıldığında 10 marka içerisinden 15 puan alan marka orta seviye 

bir konumda yer almaktadır.  4 kategoriden paylaşım verisine rastlanan 

markanın sadece politik ve yasal aktivizm kategorisinde paylaşımı 

görülmemiştir. Diğer markalara nazaran düzensiz bir ilerleme kaydetmiştir.  

Microsoft markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizm paylaşım oranı düzensiz düşmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğuna bağlı aktivizm paylaşım oranı 

ortalamanın altındadır.  

3. 6 kategori üzerinden sadece 4 kategoride paylaşım yapmıştır. 2 

kategoriden tam puan almıştır. 

Tablo- 19: Nestle Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Microsoft Puanı 15

Grafik -7: Microsoft Markası Spiderweb Grafiği 
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Yıllar 
Yıllar Bazında 

/ f 

Yıllar Bazında 

% 

Aktivizm 

İlintili / f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi% 

2017 264 24,24% 17 6,44%   

2018 511 46,92% 82 16,05%   

2019 152 13,96% 66 43,42%   

2020 162 14,88% 64 39,51%   

Toplam 1089 100,00% 229 100,00% 21,03% 

Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı Dağılımlar % 

Spiderweb 

Puanı     

Sosyal Aktivizm 32 13,97% 5     

Yasal Aktivizm 0 0,00% 0     

İş Aktivizmi 39 17,03% 5     

Ekonomi 

Aktivizmi 3 1,31% 1     

Politika aktivizmi 10 4,37% 2     

Çevre Aktivizmi 145 63,32% 5     

Toplam 229 100,00% 18     

Tablo 19’da gösterilen Nestle markasının toplam gönderi oranı 1089’dur. 

Aktivizm ilintili gönderi oranı f=229 (21,03%)’dur. 

10 Marka içerisinden gönderi paylaşım yoğunluğu en yüksek olan Nestle 

markasının yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına 

bakıldığında, 2017 yılında f=264 (24,24%) gönderinin f=17 (6,44%)’si 

aktivizmle ilintilidir. En yüksek paylaşım oranına sahip olan 2018 yılında 

f=511 (46,92%) gönderinin f=82 (16,05%)’si aktivizmle ilintili olmuştur. 

Paylaşım yoğunluğu olarak en düşük yıl olan 2019 yılında f=152 (13,96%) 

gönderiden f=66 (43,42)’sı aktivizmle ilintili olurken, oranın bir önceki yıla 

göre düştüğü 2020 yılında f=162 (14,48%) gönderinin f=64 (39,51%)’ü 

aktivizmle ilintili olmuştur. Paylaşım yoğunluğu bakımından en üst konumda 

yer almasına rağmen, aktivizm ortalaması performansına bakıldığında 10 

marka içinde 4. sırada yer almaktadır. 
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Tablo 19’daki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında diğer 

markalara oranla Levi Strauss & CO örneği gibi, dağılım biraz daha dengeli 

görünmektedir. Paylaşım yapılmayan tek kategori yasal aktivizm kategorisidir. 

En yüksek paylaşım yapılan kategori çevre aktivizmi [f=145 (63,32%)] 

olurken, en düşük paylaşım yapılan kategori ekonomi aktivizmi [f=3 (1,31%)] 

kategorisidir. Diğer kategorilerde sosyal aktivizm kategorisinden f=32 

(13,97%) ve iş aktivizminden f=39 (17,03%) paylaşım görülmektedir.  

Nestle markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb puanlama grafiği 

8’e bakıldığında yasal aktivizm kategorisi hariç diğer tüm kategoriler üzerinden 

paylaşımı mevcuttur. Çevre, iş ve sosyal aktivizm kategorilerinden tam puan 

alan marka politika ve ekonomi üzerinden düşük paylaşımda bulunmuştur. 10 

marka içerisinden 18 puan alan marka orta seviye bir konumda yer almaktadır.  

Nestle markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizm paylaşım oranı düzensiz yükselmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğu bağlı aktivizm paylaşım oranı 

ortalamanın üstündedir. 

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Nestle Puanı 18

Grafik -8 Nestle Markası Spiderweb Grafiği 
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3. 6 kategori üzerinden sadece bir kategoriden paylaşım yapmamıştır. 3 

kategoriden tam puan almıştır. 

 

Tablo- 20: BASF Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Yıllar 
Yıllar Bazında / 

f 

Yıllar Bazında 

% 

Aktivizm İlintili 

/ f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi% 

2017 38 8,10% 4 10,53%   

2018 114 24,31% 10 8,77%   

2019 184 39,23% 32 17,39%   

2020 133 28,36% 20 15,04%   

Toplam 469 100,00% 66 100,00% 14,07% 

Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı 
Dağılımlar % 

Spiderweb 

Puanı     

Sosyal Aktivizm 10 15,15% 5     

Yasal Aktivizm 1 1,52% 1     

İş Aktivizmi 10 15,15% 5     

Ekonomi 

Aktivizmi 0 0,00% 0     

Politika aktivizmi 5 7,58% 3     

Çevre Aktivizmi 40 60,61% 5     

Toplam 66 100,00% 19     

 

Tablo 20’de gösterilen BASF markasının toplam gönderi oranı 469’dur 

Aktivizm ilintili gönderi oranı f=66 (16,22%)’dır. 

Yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına bakıldığında 

2017 yılı f=38 (8,10%) gönderi ile en düşük paylaşım oranını gösterirken, 

aktivizm ilintili paylaşımı f=4 (10,53%)’tür. 2018 yılı verilerine bakıldığında 

f=114 (24,31%) gönderiyle bir önceki yıla oranla yükseliş göstermektedir. 

Paylaşım yoğunluğunun en fazla olduğu 2019 yılında f=184 (39,23%) 

gönderinin f=32 (17,39)’si aktivizmle ilintiliyken, 2020 yılında f=133 (28,36%) 

gönderinin sadece f=20 (15,04%)’si aktivizmle ilintilidir. Paylaşım yoğunluğu 

ve aktivizm ortalaması performansına bakıldığında 10 marka içerisinde 6. 

sırada yer almaktadır. 
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Tablo 20’deki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında Levi Strauss 

& CO dağılımına çok benzeyen bir dağılım sergilemektedir. Yoğunluğun çevre 

aktivizmi [f=40 (60,61%)] kategorisinde gerçekleştiği dağılımda, ekonomi 

aktivizmi kategorisinden hiç paylaşım yapılmamıştır. Sosyal ve iş aktivizmi ise 

f=10 (15,15%) gönderi ile aynı sonucu almıştır. En düşük olarak politika 

aktivizmi f=5 (7,58%) sonucunu almıştır.  

BASF markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb puanlama grafiği 

9’a bakıldığında diğer markalara nispeten aktivizm ilgilenim düzeyinin Levi 

Strauss & CO gibi daha dengeli olduğu görülmektedir. 3 kategoriden tam puan 

alan markanın sadece ekonomi aktivizmi kategorisinde paylaşım verisine 

rastlanılmadığı görülmektedir. 10 marka içerisinden 19 puan alan marka orta 

seviye bir konumda yer almaktadır.  

BASF markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizm paylaşım oranı düzensiz yükselmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğuna bağlı aktivizm paylaşım oranı 

ortalamanın altındadır. 

3. 6 kategori üzerinden sadece bir kategoriden paylaşım yapmamıştır. 3 

kategoriden tam puan almıştır. 

 

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

BASF Puanı 19

Grafik -9 BASF Markası Spiderweb Grafiği 
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Tablo- 21: Novonordisk Markası İnstagram Gönderileri ve Marka Aktivizmi Oranları 

Yıllar 
Yıllar Bazında 

/ f 

Yıllar Bazında 

% 

Aktivizm 

İlintili / f 

Aktivizm 

% 

M. 

Aktivizmi% 

2017 69 23,00% 20 28,99%   

2018 90 30,00% 30 33,33%   

2019 70 23,33% 30 42,86%   

2020 71 23,67% 21 29,58%   

Toplam 300 100,00% 101 100,00% 33,67% 

Aktivizm 

Kategorisi 

Kategori 

Dağılımı Dağılımlar % 

Spiderweb 

Puanı     

Sosyal Aktivizm 32 31,68% 5     

Yasal Aktivizm 0 0,00% 0     

İş Aktivizmi 42 41,58% 5     

Ekonomi 

Aktivizmi 0 0,00% 0     

Politika aktivizmi 7 6,93% 3     

Çevre Aktivizmi 20 19,80% 5     

Toplam 101 100,00% 18     

Tablo 21’de gösterilen Novonordisk markasının toplam gönderi oranı 

300’dür Aktivizm ilintili gönderi oranı f=101 (33,67%)’dir. 

Yıllar bazında instagram gönderisi paylaşım oranlarına bakıldığında en 

düşük paylaşımın yapıldığı 2017 yılında f=69 (23,00%) gönderiden f=20 

(28,99%)’si aktivizm ilintilidir. Paylaşım oranının en yüksek olduğu 2018 

yılında f=90 (30,00%) gönderi içerisinden f=30 (33,33%) gönderi aktivizmle 

ilintilidir. Birbirlerine yakın paylaşım oranları gösteren 2019 yılında f=70 

(23,33%) gönderiden aktivizmle ilintili olanı f=30 (42,86%) iken, 2020 yılında 

f=71 (23,67%) gönderiden f=21 (29,58%)’i aktivizmle ilintilidir. Paylaşım 

yoğunluğu ve aktivizm ortalaması performansına bakıldığında 10 marka 

içerisinde 2. sırada yer almaktadır.  

Tablo 21’deki aktivizm kategorisi dağılımına bakıldığında en yüksek 

değeri iş aktivizmi [f=42 (41,58%)] almıştır. En düşük değeri ise politika 

aktivizmi [f=7 (6,93%)] almıştır. İkinci en yüksek değeri alan sosyal 

aktivizminden [f=32 (31,68%)] sonra çevre aktivizminden de f=20 (19,80%) 
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gönderi görülmektedir. Marka yasal ve ekonomi aktivizminden paylaşım 

yapmamıştır. 

Novonordisk markasının kategori dağılımlarına ve spiderweb puanlama 

grafiği 10’a bakıldığında çevre, sosyal ve iş aktivizminden tam puan aldığı 

görülmektedir. Ekonomi ve yasal aktivizm kategorisinde paylaşım yapmayan 

marka bu alanda puan alamamıştır. 10 marka içerisinden 18 puan alan marka 

orta seviye bir konumda yer almaktadır.  

   Novonordisk markası veri sonuçlandırması 

1. Yıllara göre aktivizm paylaşım oranı düzensiz düşmektedir.  

2. Sosyal medya kullanım yoğunluğuna bağlı aktivizm paylaşım oranı 

yüksektir. 

3. 6 kategori üzerinden 2 kategoride paylaşım yapmamıştır. 3 

kategoriden tam puan almıştır. 

10 markanın kodlama tablosundaki verileri tablo 22’de gösterildiği gibi 

6 kategoriyi temsil eden kodların yerleşimi yer almıştır. Frekans ve yüzdelik 

değeri ile gösterilen veriler hangi markanın hangi kodlar üzerinde ne kadar sık 

paylaşım yaptığını gösteren değerlerdir.  

Sosyal Aktivizm

Yasal Aktivizm

İş Aktivizmi

Ekonomi Aktivizmi

Politika aktivizmi

Çevre Aktivizmi

Novonordisk Puanı 18

Grafik -10 Novonordisk Markası Spiderweb Grafiği 
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Tablo 22’deki kod dağılımına bakıldığında, 10 markanın toplam 

paylaşımı (842) üzerinden sosyal aktivizm f=322 (%38,25), yasal aktivizm f=2 

(%0,24), iş aktivizmi f=125 (%14,85), ekonomi aktivizmi f=4 (%0,48), politik 

aktivizm f=70 %8,32) ve son olarak da çevre aktivizmi f=319 (%37,89) gönderi 

oranları elde edilmiştir. Bu verilere göre markaların en çok odaklandığı 

aktivizm konusu sosyal ve çevre aktivizmidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 | MARKA AKTİVİZMİ KAVRAMI: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

 
Tablo- 22: Markaların Kod Dağılım Cetveli 
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Verilerden elde edilen önemli bir diğer bulgu ise markaların paylaşmış 

olduğu gönderilerde en çok ve en az yer alan kodlardır.  Sosyal aktivizm ile 

ilgili en çok değinilen eşitlik (%6,06) ve cinsiyet (%12,95) kodlarıdır. Aynı 

kategoriden en az değinilen kod din (%0,48) ve çocuk hakları (%0,59) konuları 

olmuştur. Yasal aktivizm kategorisi genel toplamı en düşük oranı almasına 

rağmen paylaşım alan tek kod iş yasaları (%0,24)’dır. Bu kategorideki diğer 

kodlarda ise paylaşıma rastlanılmamıştır. İş aktivizmi kategorisinde en düşük 

ve en yüksek oranları alanlar; yönetişim (%4,99) ve kurumsal organizasyon 

(%4,39)’dur. Hiç paylaşım yapılmayanlar ise CEO ve yönetici ücreti, iş 

tazminatı ve sendika kodlarıdır. Yasal aktivizmde olduğu gibi kategori bazında 

en düşük orana sahip olan bir diğer kategori ekonomi kategorisidir. Bu 

kategoriden en yüksek ve tek paylaşım koduna sahip olan gelir eşitsizliği 

(%0,48) kodudur. Politik aktivizm kategorisinde en yüksek oy kullanma 

(%2,97) olurken ikinci yüksek kod lobi faaliyetleri (%2,61) olmuştur. Aktivizm 

kategorisinde en fazla paylaşım yapan ikinci kategori çevre aktivizmi 

kategorisidir. En yüksek orana sahip olan kodlar; birinci sırada çevre (%12,95) 

yer alırken ikinci sırada iklim (%11,64) kodu olmuştur. En düşük kod ise doğal 

afet (%0,84) olmuştur. Gürültü kirliliği üzerine veriye rastlanılmamıştır.  

Toplamda 10 marka bazında paylaşımlarda en yüksek oranı alan cinsiyet 

[f=109 (12,95%)] ve çevre [f=109 (12,95%)] kodu eşit orana sahip verileri elde 

edilmiştir. 
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Tablo-23: Marka Aktivizmi Kategorilerinin Yıllara Göre Toplam Dağılımı 

 

  
A

m
a
zo

n
  

/f
 

N
ik

e 

 /
f 

A
d

id
a
s 

 /
f 

G
o
o
g
le

 

/f
 

L
ev

i 

S
tr

a
u

ss
 /

f 

H
P

  

/f
 

M
ic

ro
so

ft
  

/f
 

N
es

tl
e 

 

/f
 

B
A

S
F

  

/f
 

N
o
v
o
n

o
rd

is
k

  

/f
 

T
o
p

la
m

 
%

 

S
o
sy

a
l 

A
k

ti
v
iz

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
0
1
7

 
3
 

0
 

2
 

2
3
 

8
 

1
 

0
 

3
 

0
 

8
 

4
8
 

5
,7

0
%

 

2
0
1
8

 
2
 

1
 

2
 

1
2
 

3
 

3
 

4
 

5
 

2
 

6
 

4
0
 

4
,7

5
%

 

2
0
1
9

 
5
 

1
2
 

2
 

2
1
 

1
2
 

5
 

1
0
 

1
7
 

4
 

7
 

9
5
 

1
1
,2

8
%

 

2
0
2
0

 
5
 

1
9
 

2
1
 

3
2
 

2
3
 

7
 

1
0
 

7
 

4
 

1
1
 

1
3
9
 

1
6
,5

1
%

 

Y
a
sa

l 
A

k
ti

v
iz

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
0
1
7

 
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
,0

0
%

 

2
0
1
8

 
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
,0

0
%

 

2
0
1
9

 
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

1
 

0
,1

2
%

 

2
0
2
0

 
0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
,1

2
%

 

İş
 A

k
ti

v
iz

m
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
0
1
7

 
0
 

0
 

0
 

3
 

5
 

0
 

0
 

8
 

0
 

7
 

2
3
 

2
,7

3
%

 

2
0
1
8

 
0
 

0
 

0
 

1
 

4
 

0
 

0
 

1
8
 

2
 

2
2
 

4
7
 

5
,5

8
%

 

2
0
1
9

 
0
 

0
 

0
 

1
 

6
 

0
 

4
 

1
3
 

4
 

1
1
 

3
9
 

4
,6

3
%

 

2
0
2
0

 
1
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

4
 

2
 

1
6
 

1
,9

0
%

 

E
k

o
n

o
m

i 
A

k
ti

v
iz

m
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
0
1
7

 
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
,0

0
%

 

2
0
1
8

 
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
 

0
 

0
 

3
 

0
,3

6
%

 

2
0
1
9

 
0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
,1

2
%

 

2
0
2
0

 
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
,0

0
%

 

P
o
li

ti
k

a
 a

k
ti

v
iz

m
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
0
1
7

 
0
 

0
 

0
 

1
 

3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

4
 

8
 

0
,9

5
%

 

2
0
1
8

 
0
 

0
 

0
 

0
 

4
 

0
 

0
 

9
 

0
 

1
 

1
4
 

1
,6

6
%

 

2
0
1
9

 
0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

1
 

5
 

2
 

9
 

1
,0

7
%

 

2
0
2
0

 
3
 

1
 

2
 

1
0
 

2
1
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0
 

3
9
 

4
,6

3
%

 

Ç
ev

re
 A

k
ti

v
iz

m
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
0
1
7

 
1
 

0
 

3
 

1
 

5
 

0
 

0
 

6
 

4
 

1
 

2
1
 

2
,4

9
%

 

2
0
1
8

 
0
 

0
 

1
 

4
 

5
 

0
 

1
 

4
7
 

6
 

1
 

6
5
 

7
,7

2
%

 

2
0
1
9

 
2
 

1
 

7
 

6
 

7
 

1
2
 

7
 

3
5
 

1
8
 

1
0
 

1
0
5
 

1
2
,4

7
%

 

2
0
2
0

 
1
0
 

0
 

1
4
 

7
 

4
 

7
 

9
 

5
7
 

1
2
 

8
 

1
2
8
 

1
5
,2

0
%

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
8
4
2
 

1
0
0
,0

0
%

 

 



Önder GENÇOĞLU, Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK | 140 

 

Tablo 23’teki marka aktivizmi kategorilerinin yıllara göre toplam 

dağılım frekansları ve yüzdelikleri verilmiştir. Buna göre; sosyal aktivizminin 

yıllara göre toplam dağılımına bakıldığında en yüksek değerleri sırasıyla 2020 

yılı f=139 (16,51%), 2019 yılı f=95 (11,28%) gönderi olurken, en düşük değer 

ise 2018 yılında f=40 (4,75%) olarak belirlenmiştir. Yasal aktivizm 

kategorisinde genel paylaşım oranı çok az olduğundan sadece son iki yılda birer 

paylaşım elde edildiği görülmektedir. İş aktivizmi kategorisinde ise en yüksek 

değerler 2018 yılında [f=47 (5,58%)] görülürken her geçen yıllarda düşüşün 

yaşandığı görülmektedir. Ekonomi aktivizmi de yasal aktivizm kategorisi gibi 

düşük gönderi değerlerine sahip olduğundan en yüksek aldığı değer 2018 [f=3 

(0,36%)] yılıdır. Politika aktivizmi kategorisine bakıldığı zaman 2020 yılında 

f=39 (4,63%) değeri alındığı görülmektedir. En düşük aldığı değer ise 2017 

[f=8 0,95%)] yılına aittir. Performans olarak sosyal aktivizm gibi olan çevre 

aktivizminde en yüksek değer 2020 yılında f=128 (15,20%) olurken en düşük 

değeri 2017 yılına ait olmuştur.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Geçmişten bugüne tüketici ve marka arasındaki ilişki sarmalı soyut olanı 

yansıtmaktan öte ortak değer ve duyguların tek bir alanda buluşmasıyla anlam 

kazanmaktadır. Tüketiciler, bir markayı seçtiklerinde markanın sağladığı ürün 

ve hizmeti dışında bir hayatı da seçmektedirler. Tüketiciyle eşleşen markaların 

değerleri ve inançları günlük yaşam pratiklerinin zeminini oluşturarak kültür, 

fikir ve sanat gibi pek çok alanda etkin rol oynamaktadır.  

Tüketim dünyasının istekleri ve talepleri arttıkça tüketicilerin 

destekledikleri markalardan beklentileri de aynı boyutta artmaktadır. Beklenti 

içerisinde olunan durum sadece diğer markalardan daha iyi performans değil, 

aynı zamanda ortak toplumsal bir bilinç talebidir. Uzun süredir milenyum ve Z 

kuşağı, kendilerinden önce gelen nesiller tarafından telefon ve bilgisayar 

arkasında pasif duran rahat bireyler olarak görülürlerdi. 2020 yılı bu 

kavramların tamamen parçalandığı bir yıldır. Zamanlarını çevrimiçi geçiren bu 

nesiller, platformlar üzerinden değişimi tetikleyen dinamizmin ta kendisi haline 

gelmektedirler. İnternet bireysel direnişin kolektif eyleme dönüştüğü bir alan 

haline gelirken, eylemlerin hedefleri ise yaptırım gücünü elinde bulunduran 

markalaradır. Markalar bu tür dönüşleri bir tehdit olarak değil, tüketicilerin 

markalara bir eylem çağırısı olarak anlamlandırılmalıdır. Kapitalist üretim 

anlayışında iş ve ticaret odaklı bir toplumda yaşamak, insan hayatında anlam 

arama özlemini ortadan kaldırmıyor. Mevcut tüketim yapısı bunu onlar için 

daha da anlamlı kılıyor. Anlam arayışındaki tüketiciler değişim ve yenilik 

taleplerini markalardan isteyebilmektedirler. Elbette bu tür değişimler 

tüketiciler için kolay olmadığı gibi markalar içinde kolay verilecek kararlar 

değillerdir. Yavaş ve ön görülebilir adımlarla markalar bunu 

gerçekleştirebilirler.  
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Anlaşılması gereken ilk şey marka aktivizmi ne söylediğinizle değil ne 

yaptığınızla ilgilidir. Sadece fırsatçılık ve trendleri takip etme olarak gören 

markaları tespit etmek çok kolaydır. Sosyal, çevresel, ekonomik veya politik 

odaklı uygulamalar yapılacaksa bunların ölçülebilir olması gerekmektedir. 

Zaten bu tür kararlar alındığında tüketiciler tarafından yapılan sıkı bir takip 

süreci bütün gerçekliği ortaya sermektedir.  

2020 yılında polis vahşeti, Black Lives Matter ve StopAsian hareketleri 

hakkında artan farkındalığın ardından, birçok marka ırk eşitliğini destekleyen 

sert konuşmalar gerçekleştirmiştir. Halkın bir kısmı beyazların üstünlüğünü 

kınamakta gecikmeyen Ben & Jerry's gibi markaların sergiledikleri davranışları 

överken, bir kısmı da fırsatçı tepkileri ve hatta bariz kurumsal ikiyüzlülükleri 

ile markaları kınamıştır. İnsanlar artık sosyal sorumluluk ve kurumsal hesap 

verebilirlik konusunda yüksek beklentilerle, sosyal ve çevresel konuları ele alan 

markalara dikkatlerini vermektedirler. Politikanın ve etik değerlerin arkasına 

saklanmak, özellikle yeni nesil kuşağa dönük markalar için artık bir seçenek 

değil. Sosyal medyada milenyum ve Z kuşağı için sessizlik, haksız toplumsal 

dinamikleri ihmal etmek ya da göz yummak olarak görülebilmektedir.  

Yaşanan bu tür süreçler, eylemler ve markalardan beklenen yüksek 

beklenti durumları aktivist markalaşma kavramının zemini oluşturmuştur. 

Literatüre yeni girmiş olan bu kavramın teorik tartışmaları gün geçtikçe 

olgunlaşmakta ve yerini sağlamlaştırmaktadır.  Kavrama katkı sağlaması ve 

örnek teşkil etmesi amacıyla “Aktivist Marka Kavramı 2017-2020 Yılları Arası 

Markaların Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma” çalışması 

gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi ile gerçekleştirilen araştırmada aktivist marka 

varlığının olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.   

100 marka içerisinden araştırmaya uygun 10 marka seçilerek instagram 

resmi hesapları içerik analizi yoluyla C. Sarkar ve P. Kotler’in oluşturmuş 
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olduğu 6 marka aktivizmi kategorisi üzerinden bulgular aranmıştır. Toplamda 

10 adet instagram hesabı, 5,176 instagram gönderisi incelenmiş olunup 

842’sinin (%16,26) aktivizmle ilintili olduğu saplanmıştır.  

Her markanın kendi instagram paylaşım yoğunluğu hesaba katılarak 

oluşturan aktivist paylaşım oranlarının sıralamasına bakıldığında; 1. sırada Levi 

Strauss & Co f=112 (37,33%) 2. sırada Novonordisk f=101 (33,67%) 3. sırada 

Nike f=34 (23,61%) 4. sırada Nestle f=229 (21,03%) 5. sırada Adidas f=55 

(16,22%) 6. sırada Basf f=66 (14,07%) 7. sırada Microsoft f=47 (13,24%) 8. 

sırada Google f=122 (11,64%) 9. sırada HP f=35 (8,58%) ve son olarak 10. 

sırada Amazon f=41 (6,58%) yer almıştır.  

Çalışmaya ek olarak gerçekleştirilen diğer bir araştırma ise markaların 

aktivizmin 6 kategorisinde ne kadar iyi performans sergiledikleri spiderweb 

puanlama sistemidir. Bu çalışmada markaların kendi performanslarını ele 

almak kaydıyla, 6 kategoride hangi aktivizme daha çok yöneldikleri ve 

hangilerinde eksik oldukları saptanmıştır. Buna göre; aktivist paylaşım oranları 

sıralamasına paralel gidildiğinde 1. sırada yer alan Levi Strauss & Co 21 puan 

alarak hem en çok aktivist paylaşım yapan marka hem de 6 kategoride en etkin 

olan marka olmaktadır. Diğerlerine bakıldığında Novonordisk 18 puan, Nike 7 

puan, Nestle 18 puan, Adidas 13 puan, Basf 19 puan, Microsoft 15 puan, 

Google 15 puan, HP 10 puan ve son olarak Amazon 18 puan almıştır.  

Verilerde ortaya çıkan spesifik bilgilerden biri de bir marka ne kadar 

aktivist paylaşım yaparsa yapsın bütün kategorilerde aktif rol 

alamayabileceğidir.  3. sırada yer alan Nike markası bunu bir örneğidir. Aktivist 

paylaşımlarının %94,12’sini sosyal aktivizm üzerine kullanan marka puanlama 

olarak düşük puan almıştır. Bir diğer spesifik bilgi paylaşım yoğunluğu ne 

kadar fazla olursa o kadar aktivist olunmayacağı verisidir. Buna örnek olarak; 

1048 gönderi paylaşan Google markasının puanlaması düşük seviyede 8. 



Önder GENÇOĞLU, Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK | 144 

 

sıradadır. Ancak kategori bazında 15 puan alarak orta seviye bir konumda yer 

almıştır.  

4 yıllık süreyi kapsayan araştırma sonucunda markların en çok 

ilgilendikleri kategori sosyal ve çevresel aktivizm kategorileridir. Uzak 

durdukları kategoriler ise yasal ve ekonomik aktivizm kategorileridir. Alt 

kodlara bakıldığında en çok paylaşım yapılan kodlar; cinsiyet [f=109 (12,95%)] 

ve çevrecilik [f=109 (12,95%)] konuları olmuştur. Buradan çıkarılacak sonuç, 

marklar her konu üzerine paylaşım yapmak ve her konuda konuşmak istemediği 

yönündedir.  

Yıllar bazında bakıldığında ise sosyal aktivizm konusunun 2017 yılından 

2020 yılına kadar düzenli bir artış gösterdiğidir. Yasal aktivizm üzerine 

paylaşımın çok az olmasına rağmen son iki yılda paylaşım aldığı 

görülmektedir. İş aktivizmine bakıldığı zaman diğer kategorilerden farklı 

olarak en yüksek paylaşım aldığı yıl 2018’dir. Son yıla gelindiğinde en düşük 

paylaşım oranını vermektedir. Ekonomi kategorisi de yasal kategori gibi 

düşüktür. Ancak en fazla 2018 yılını göstermektedir. Markalar için önemli bir 

konu teşkil eden politika kategorisine bakıldığında 2020 yıllarında birçok 

marka tarafından paylaşım yapıldığıdır. Son olarak çevre aktivizmi kategorisi 

düzenli artarak en yüksek değeri 2020 yılında göstermiştir.  

Verilerden son olarak yıllar bazında toplam oranlara bakıldığında 2017 

yılında %11,87, 2018 yılında %20,07, 2019 yılında %29,69 ve son olarak 2020 

yılında %38,36 oranlarını göstermektedir. Aktivist markalaşma kavramına göre 

markalar her geçen yıl aktivist söylemlerini çoğaltmaktadır.  

Markalar artık toplumun karşı karşıya olduğu en acil sorunları kendi 

inançlarına, amacına ve değerlerine dayanarak çözmeye yardımcı olmak için 

değişimi yönlendirmeye yardımcı olmak için bir duruş sergilemektedir. Gelişen 

ve değişen toplum gibi tüketimler ve doyumlarda aynı paralellikte 
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ilerlemektedir. Müşterilerin ilgisini çekmek, onların seslerini ve görüşlerini 

dinlemek onlara değer vermek anlamına gelir. Aktivizm içten dışa başlar. Bir 

kurala veya kitaba göre hareket etmez. Ürün ve hizmetin olduğu yerde 

sorumluluktan kurtulma diye bir şey yoktur ve işler her zaman plana göre 

gitmeyebilir.  

Hiçbir markanın tüm cevapları bilmesi beklenemez bir durumdur. 

Markalar, insanları bir araya getirmek ve daha iyi bir dünya inşa etmek için 

muazzam bir fırsata sahiptirler. Bunu yapmak markaların erişimine, sadakatine 

ve kârlılık kısmına hizmet etmektir. 
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