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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

YENİ NORMAL’DE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE TÜKETİCİ 

DAVRANIŞLARI 

Ebru ÇİL 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Anabilim Dalı 

2020 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü, tüm 

dünyayı sarmış kısa bir süre içinde insanların davranışlarını dolayısıyla şirketlerin 

davranışını etkilemiştir. Virüsün yok olmaması ve bunun sonucunda yeni davranışların 

oluşması veya var olan davranışların gelişmesi, bu davranışların normalleşmesine yol 

açmıştır. Ve böylece “Yeni Normal” dönemi başlamıştır. En çok etkilenen ve etkileyen 

sosyal medya bu dönemin önemli bir parçası olmuştur. Araştırmanın amacı; 

markaların “Yeni Normal” olarak adlandırılan dönemde değişen sosyal medya 

pazarlama aktivitelerinin (SMPA) tüketici davranışlarına etkisinin olup olmadığını 

ortaya koymaktır. Bu araştırmada Godey ve arkadaşlarının kavramsal modeli ve 

Dabbaus ve Barakat’ın sosyal medyaya uyarlanan S-O-R modeli temel olarak alınmış 

ve etkileşim odaklı yeni bir model oluşturulmuştur. Uyarıcı (S) SMPA (eğlence, 

bilgilendirme, trend olma ve kişiselleştirme); organizma (O) içerik kalitesi ve 

etkileşim; tepki (R) ise tüketici davranışları (ağızdan ağza pazarlama, satın alma niyeti, 

marka sadakati ve marka tercihi) olarak belirlenmiştir. Ön anket çalışmasından sonra 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 421 katılımcıya 5’li Likert ölçeğiyle anket 

yapılmıştır. Anket sonrasında analiz için Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Yapılan 

analizler sonrasında oluşturulan yeni modelin güvenilir, geçerli ve kabul edilebilir 

olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda SMPA’dan bilgilendirme en çok etkileyen 

faktör, eğlence ise az etkileyen faktör olduğu görülmüştür. Etkileşim önemli ölçüde 

tüketici davranışlarını etkilediği ve en çok etkilenen faktörlerin satın alma niyeti ve 

marka sadakati olduğu bulunmuştur. Araştırma sonunda teorik ve uygulama açısından 

katkıları değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

Social Media Marketing and Consumer Behavior in the New Normal 

Ebru ÇİL 

İzmir Katip Çelebi University 

Graduate School of Social Sciences 

Department of Business Administration Program 

The Covid-19 virus, which initially surfaced in Wuhan, China in 2020, spread 

rapidly over the world, influencing people's behavior and, as a result, business 

activities. The eradication of the virus, combined with the appearance of new habits or 

the expansion of old ones, has resulted in the normality of these behaviors. And so the 

"New Normal" period has begun. This period has been driven by social media, which 

has been the most influenced and influential. The goal of this study is to see if 

businesses' changing social media marketing activities (SMMA) have an impact on 

consumer behavior during the "New Normal" era. In research, A new interaction-

oriented model was constructed using Godey et al.'s conceptual model and Dabbaus 

and Barakat's S-O-R model adapted to social media as a framework. The model is 

made up of the following components: stimulus (S) SMMA (entertainment, 

information, trending, and personalization); organism (O) content quality and 

interaction; and response (R) customer behavior (word of mouth, purchase intention, 

brand loyalty and brand preference). After the preliminary survey, 421 participants 

were surveyed utilizing the convenience sampling method using a 5-point Likert scale. 

After the survey, the Structural Equation Model was utilized to analyze the data. The 

new model generated was found to be reliable, valid, and acceptable after the analysis. 

According to the findings, the most influential component was information from the 

SMMA, whereas the least influential factor was entertainment. While the content 

quality has an impact on interaction, the interaction has had a huge impact on consumer 

behavior. Purchase intention and brand loyalty were the most influenced customer 

behaviors during this time period. At the end of the research, his theoretical and 

practical contributions were evaluated. 
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GİRİŞ 

Covid-19 virüsü domino taşı gibi herkesi, her kurumu ve her sektörü 

etkilemiştir. Başlangıçta çoğu ülkede uygulanan maske, sosyal mesafe, karantina 

uygulamaları insanları birbirinden fiziksel olarak uzaklaştırmış fakat insani ihtiyaç 

olan sosyalleşme ihtiyacı farklı yollarla karşılanmıştır. Sosyal medyaya ilgi bu 

dönemde büyük bir sıçrama yapmış, insanlar sosyal medya yoluyla etkileşim 

gerçekleştirmişlerdir. Sosyal medyada geçirilen vakit ve yapılan etkileşim artmış, daha 

fazla internet üzerinden işlem gerçekleştirmeye başlamıştır. Virüsün ortadan kısa 

sürede yok olmaması ve Dünya’ya yayılması bu düzenin süreceği görüşünü 

oluşturmuştur. 2020 yılının Nisan ayında yapılan bir araştırma raporunda virüs ortadan 

kalktığı durumda bile toparlanmanın uzun süreceği belirtilmiştir (Deloitte Türkiye, 

2020). Artık bu durumun şimdilerde bizim “Yeni Normal”imiz olduğundan 

bahsedilmektedir (Deloitte, 2020). 

Yeni Normal dönemin en çarpıcı özelliği dijitalleşme ve sosyal medya odaklı 

olmasıdır. Fiziksel olarak tüketicilerle bir araya gelemeyen markalar, kendilerini 

hatırlatmak, ürünlerini tanıtmak, tüketicinin yanında olduğunu hissettirmek gibi 

nedenlerle sosyal medyaya yönelmiştir. Yapılan paylaşımların bazıları olumlu 

sonuçlar alırken bazıları ise olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır. Tüketiciler bu dönemde 

yapılan paylaşımlara dikkat etmiş ve markaları paylaşımlarına göre değerlendirmiştir. 

Bu durumda markaların Yeni Normal dönemde yaptığı paylaşımlar önceki döneme 

göre daha fazla önem taşımaktadır. Markaların yaptığı paylaşımların içeriği, kalitesi 

ve etkileşimi tüketicilerin davranışında etkili olduğu görülmüştür. Bu durum Yeni 

Normal dönemde sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin önemini göstermektedir. 

Daha önce sosyal medya pazarlama faaliyetleri hakkında araştırmalar yapılmış 

olsa da bu dönemde oluşan farklılıklar ve tüketiciye etkisi üzerinde bir araştırma 

yapılmaması bu araştırmayı yapmamı etkili kılmıştır. Yapılan araştırma dört bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm olan Yeni Normal’de sosyal medya pazarlaması 
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bölümünde sosyal medya, sosyal medya pazarlaması, markalar açısından sosyal 

medya kullanımı ve Yeni Normal’de sosyal medya pazarlaması hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmiştir. İkinci bölüm sosyal medya pazarlama faaliyetlerini etkileyen faktörler ve 

sonuçlarıdır. Bu bölümde sosyal medya pazarlama faaliyetlerini etkileyen faktörler, bu 

faktörlerin tüketici üzerindeki etkisi ve teorik altyapı olarak S-O-R modeline yer 

verilmiştir. Üçüncü bölümde yapılan araştırmanın yöntemi, analizi ve sonuçları 

açıklanmıştır. Son bölümde ise araştırmanın sonucu, önerileri ve kısıtları yer 

almaktadır.   



BİRİNCİ BÖLÜM 

YENİ NORMAL’DE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI 

1. SOSYAL MEDYA

Sosyal medya internetin vazgeçilmez bir alanıdır. Bloglar, forumlar,

mikrobloglar, sanal oyun dünyaları, fotoğraf ve video paylaşım platformları, iş ve 

sosyal ağları, podcast, wiki, sosyal yer imi gibi sosyal uygulamalarını içeren sosyal 

medyanın kullanıcıları gün geçtikçe artmaktadır (Jin, 2018; Shawky, Kubacki, 

Dietrich, & Weaven, 2020; Gaber, Wright, & Kooli, 2019; Tankovska, 2021). Daha 

önceki araştırmalara bakıldığında 2017 yılındaki Statista analizleri, 2020 yılına kadar 

sosyal ağ kullanıcıları 3 milyardan fazla olacağı ve bu kullanıcıların internet 

kullanıcılarının %71’ini oluşturacağını belirtmiştir (Wang, Ko, Woodside, & Yu, 

2021). Bu araştırmadan iki yıl sonra Clement (2019) sosyal medya kullanıcı sayısını 

2021 yılına kadar 3,02 milyara ulaşılacağını belirterek Statista verilerinin öngörüsünü 

kanıtlamıştır (Shawky, Kubacki, Dietrich, & Weaven, 2020). Statista’nın son yapmış 

olduğu araştırma sonucunda da 2023 yılına kadar sosyal medya aktif kullanıcısının 

3,43 milyara ulaşılacağı ve dünya nüfusunun 3’de 1’ini oluşturacağını açıklanmıştır 

(Tankovska, Statista, 2021). Böylesine büyük ve gittikçe artan bir popülasyona sahip 

olan sosyal medyanın “Tanımı nedir?”, “Gelişimi ve tarihi hakkında neler biliyoruz?”, 

“Özellikleri nelerdir?” ve “Kullanıcılarına hangi kanallar vesilesiyle ulaşıyor?” 

sorularının cevapları bu bölümde açıklanacaktır.   

1.1.  Sosyal Medya Kavramı ve Tanımı 

Araştırmacılar, her yıl “sosyal medya” kavramıyla ilişkili binlerce makale 

yayınlamaktadır. Bu makaleler “sosyal medya” kavramının gelişmesinde ve tanımında 

bir çerçeve oluşturması açısından oldukça önemlidir. Bunun sonucunda sosyal medya 

birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde ifade edilmiştir.  

https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
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Sosyal medya, Kaplan ve Mazurek (2018) tarafından “Web 2.0'ın ideolojik ve 

teknolojik temellerini temel alan ve etkileşimli tartışmanın yanı sıra kullanıcı 

tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulmasına ve değiş tokuşuna izin veren bir grup 

İnternet tabanlı uygulama” şeklinde tanımlanmıştır.  

Coulson (2013, s. 1) sosyal medyayı "iletişimi etkileşimli diyaloğa 

dönüştürmek için web tabanlı, mobil teknolojiler gibi yüksek düzeyde erişilebilir ve 

ölçeklenebilir iletişim tekniklerini kullanan sosyal etkileşim araçları" olarak 

açıklamıştır.  

Kietzann, Hermkens, McCarthy ve Silvestre (2011, s. 1) ise “Sosyal medya, 

bireylerin ve toplulukların bilgi ve görüşleri paylaşması ve içeriği birlikte oluşturması 

için geliştirilen çeşitli web tabanlı platformları tanımlamak için kullanılan genel bir 

terim” olarak tanımlamıştır.  

Sosyal medyanın yukarıdaki tanımlamaları ışığında her araştırmacının 

ifadesinde “web tabanlılık”, “etkileşim”, “uygulama”, “kullanıcı tarafından 

oluşturulma” ve “içerik paylaşımı” kavramları çerçevesi içinde ortak bir paydada 

buluştuğunu söyleyebiliriz. Bu araştırmada sosyal medya kavramı önceki araştırmalar 

doğrultusunda, internet üzerinden kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin, 

etkileşimli şekilde eş zamanlı paylaşılmasını sağlayan uygulamalar şeklinde 

tanımlanmaktadır.     

1.2. Sosyal Medya Gelişimi ve Tarihçesi 

İnternet 1900’lu yılların ortalarında akademik amaçlarla geliştirilmiş olsa da 

1990’lı yıllarına kadar kurumsallaştırılmış ve 90’larda ticari olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Web 1.0’ın ortaya çıkışıyla kullanıcılar etkileşim içinde olmasa da 

internet üzerinden bilgi alabiliyorlardı. Geleneksel medyaya benzeyen Web 1.0 tek 

yönlü iletişim, kullanıcıdan direkt olarak geri dönüş alamayan bir dönemdir (Killian 

& McManus, 2015). Web 2.0’nin geliştirilmesiyle kullanıcı ve web sahibi arasında 

etkileşim gerçekleşmiş, kullanıcılar kendi görüşlerini direkt olarak iletebilmiş ve 

platform, forum gibi sosyal medyanın ilk uygulamalarında diğer kullanıcılarla 

iletişime geçip fikirlerini ve içeriklerini paylaşmışlardır (Tuncer, 2013). Böylece Web 

2.0’ın yaygınlaşması artarken (Killian & McManus, 2015; Sheng, 2019) kullanıcı pasif 
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aktör olmaktan çıkıp etkin bir aktör olmuştur. Özelliklerini daha iyi ortaya koymak 

için Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 özellikler tablosu aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 1: Web 1.0, Web 2.0 Ve Web 3.0 Özellikler Tablosu 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Bilişsel İletişim İşbirliği 

Okuma Okuma-Yazma Kişiselleştirilmiş 

Tek yönlü Çift yönlü Çok Kullanıcılı Sanal Ortam 

Şirket tarafından paylaşılan 

içerik 

İnsanlar tarafından 

paylaşılan içerik 

İnsanların birbiriyle etkileşime girip 

uygulamayla oluşturulan içerik 

Haber Bilgi Siteleri, E-ticaret 

Siteleri 

Viki’ler, Bloglar, Sosyal Ağ 

Siteleri 

Google Squared, Zemanta, TripIt, 

Siri, Wolfram Alfa, Watson, ve 

benzeri 

Arama, Alışveriş, Reklam Sosyal Ağlar Akıllı Arama Motorları, Semantik 

Sosyal Ağ 

Kaynak:  Choudhury (2014) “World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 

4.0” International Journal of Computer Science and Information Technologies, s. 

8099; Solanki ve Dongaonkar (2016) “A Journey of Human Comfort: Web 1.0 to Web 

4.0” International Journal of Research and Scientific Innovation, s. 77 

Web 2.0 hem pazarlamacıları hem de tüketicileri etkilemiştir. Web 2.0’ın 

dolayısıyla daha da etkinleşen sosyal medyanın kullanıcı ve web site 

sahipleri/markalarıyla etkileşim özelliği olması ve içerikleri artık kullanıcının 

yaratması ve değerlendirmesi pazarlamacıların tüketici profilini analiz etme, ulaşma 

ve iletişime geçme şeklini değiştirmiştir (Jin, 2018; Shawky, Kubacki, Dietrich, & 

Weaven, 2020; Chen, Davison, & Ou, 2020; Dabbous & Barakat, 2020). Bu etkinin 

karşı tarafı olan tüketiciler için de tüketici rolünde gelişme gerçekleşmiştir. Tüketiciler 

sadece bilgi alan bireyler olmaktan çıkıp bilgiyi değiştiren, kaynağıyla iletişime geçip 

geri-dönüş yapmasını talep eden (Killian & McManus, 2015), diğer tüketicilerle 

iletişime geçip etkileşim gerçekleştiren (Koch & Dikmen, 2015) kullanıcılar olmuştur. 

Sosyal medyanın etkisiyle markalar ve kuruluşlar tüketicilerle iki ayrı uçlarda 

bulunmamakta ve birlikte hareket etmektedirler (Jin, 2018).  
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Semantik Web olarak da bilinen Web 3.0, Tim Berners-Lee tarafından icat 

edilmiştir (Choudhury, 2014; Solanki & Dongaonkar, 2016). Semantik web ile internet 

kullanıcıları kişiselleştirilmiş hizmetlerden yararlanmaya başlamıştır. Örneğin bir 

kullanıcının uçak bileti satın aldığında Google hizmetler tarafından gidilecek şehrin 

tarihi yapıları, gezilecek yerleri hakkında öneri vermesi Web 3.0’ın getirilerinden 

biridir. Kullanıcıların girdiği bilgiler yoluyla kullanıcıya sağlanan hizmetler, 

işletmeyle tüketici arasındaki diyalogdan daha fazlasını sunmuştur. Artık sayesinde 

anlamlı, bağlantılı önerileri akıllı sistemiyle Web 3.0 sunmaya başlamıştır.  

1.3. Sosyal Medyanın Özellikleri ve Yapısı 

Sosyal medya, Web 2.0’in özelliklerini en iyi yansıtan uygulamalardan biridir. 

Kullanıcıların birbirleriyle etkileşim içinde olması, kendilerini özgü profilleri olması 

(Tafesse & Wien, 2017; Zolkepli & Kamarulzaman, 2015), duygu-düşüncelerini 

eğlenceli ve bilgi odaklı paylaşımlar yaparak kendilerini ifade etmeleri (Zolkepli & 

Kamarulzaman, 2015; Mazurek, Korzyński, & Górska, 2019), zaman-mekan fark 

etmeksizin iletişime geçebilmeleri ve ortak faaliyetler gerçekleştirmeleri gibi sosyal 

medya kullanıcılara birçok kolaylık sağlamıştır. Bu kolaylıklar gün geçtikçe sosyal 

medya aktif kullanıcı sayısının artmasına vesile olmuştur. Kullanıcısı sayısı 2020 

yılında %48,3 olması ve 2025 yılında bu oranın %56,7’ye ulaşmasının beklenmesi 

(Tankovska, 2021) sosyal medya yapısının kullanıcılar tarafından benimsendiğinin ve 

bu durumun uzun süre süreceğinin bir göstergesidir. 

Sosyal medyanın yapısı Kietzmann, Kirstopher, McCarthy ve Bruno (2011) 

tarafından yediye ayrılmıştır. Sosyal medyanın yedi fonksiyonel yapı taşı; kimlik, 

sohbet, paylaşım, konum, ilişkiler, itibar ve gruplar olarak tanımlanmıştır (Zolkepli & 

Kamarulzaman, 2015). Sosyal medyanın yapı taşlarını bal peteği şeklinde sunan 

Kietzmann ve arkadaşları, sosyal medya işlevleri ve işlevlerin uygulamaları olarak iki 

ayrı şekilde göstermişlerdir.  
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Şekil 1: Sosyal Medyanın 7 İşlevi 

Kaynak : Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre (2011) “Social media? Get 

serious! Understanding the functional building blocks of social media”, Business 

Horizon, s. 243. 

Sosyal medyanın yedi işlevinin her birinin yukarıdaki şemada görüldüğü üzere 

farklı özellikleri bulunmaktadır. Kimlik, sosyal medyada kullanıcının kendini nasıl 

tanıtıyor sorusunun cevabıdır. Kullanıcı kendini sosyal medyada olduğu gibi 

yansıtabilmekte, takma adlar kullanarak veya kendi istediği ideal bir profil yaratarak 

da tanıtabilmektedir. Kimlik işlevi Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ve son 

yıllarda ortaya çıkan Tiktok gibi profil oluşturularak kayıt olunan uygulamalarda ön 

plandadır (Tuncer, Özata, Akar, & Öztürk, 2013; Kietzmann, Hermkens, McCarthy, 

& Silvestre, 2011).   

Bir diğer işlev sohbet, Web 2.0’ın getirisi olup kullanıcıların birbiriyle olan 

iletişimidir. Kullanıcılar yeni fikirler öğrenmek, benzer görüşteki diğer kullanıcılarla 

iletişime geçmek gibi nedenlerle sohbet işlevini kullanırlar. Bloglar, tweetler, 

YouTube ve Instagram’daki canlı yayınlar bu işleve örnek uygulamalardır (Tuncer, 

Özata, Akar, & Öztürk, 2013; Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011).   

Paylaşım ise, kullanıcıların içeriği paylaşmasını temsil eder. Paylaşılan içerik 

kullanıcı tarafından oluşturulabilmesinin yanı sıra başka bir kullanıcının oluşturduğu 

içeriği paylaşılabilmesi de işlevin içinde yer almaktadır. Paylaşım her sosyal medya 
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uygulamasında farklı özellikler taşır (Tuncer, Özata, Akar, & Öztürk, 2013; 

Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). YouTube’da film yorumlayan 

ve eleştirenlerin kendi uzmanlığını göstermesi, Twitter’da pazarlamayla ilgili bilgi 

veren bir pazarlamacının veya bir butiğin Instagram’da giysilerinin indirimli 

fiyatlarıyla paylaşması paylaşımın her sosyal medya platformunda farklı amaçla 

gerçekleşebileceğine örnektir.  

Yapı taşlarından biri olan konum, kullanıcının nerede olduğu sorusunu 

cevaplamaktadır. Kullanıcının sanalla gerçek arasında bir bağlantı olarak kabul 

edilmektedir (Tuncer, Özata, Akar, & Öztürk, 2013; Kietzmann, Hermkens, 

McCarthy, & Silvestre, 2011). Swarm uygulaması kullanıcının konum olarak 

yakınlarında bulunan arkadaşını bildirmesi, herhangi bir sosyal medyada paylaşılan 

bir ünlünün fotoğrafının üstünde bulunan konum bilgisi, afet zamanında o bölgede 

bulunan kullanıcıların Facebook üzerinden “güvendeyim” butonuna tıklaması 

konumun özellikleri arasındadır. 

Diğer bir işlev olan ilişkiler, kullanıcının bağlantısı sayısı ve sosyalliğiyle 

ilişkilidir. Kullanıcının kaç takipçisi veya arkadaşı var? LinkedIn’de bağlantılarının 

özellikleri neler? Bu sorular sosyal medya hesap sahibinin popülerlik veya yetkinliği 

konusunda ipuçları verir. İlişkiler sadece takiple ölçülmez. Aynı zamanda görüşmeleri 

de kapsamaktadır. Skype, Zoom, Whatsapp, Messanger gibi uygulamalar üzerinden 

birebir/grupla görüntülü konuşma veya mesajlaşma da ilişkiler işlevinin bir parçasıdır 

(Tuncer, Özata, Akar, & Öztürk, 2013; Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 

2011). 

İtibar ise, kullanıcıların diğer kullanıcılar tarafından nasıl görüldüğüdür. İtibarı 

farklı etkenlerden etkilendiğinden sosyal medyada farklılıklar gösterir. İçeriklerin 

yüksek beğenilme, izlenme sayısı içeriğin kalitesi hakkında olumlu sonuçlar 

verebileceği gibi yayınlayan hesabın itibarını arttırır (Tuncer, Özata, Akar, & Öztürk, 

2013; Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Fakat itibarın 

zedeleneceği (telif, kandırma gibi) durumlarda hesabın itibarını daha da geriye götürür. 

Örneğin bir sosyal medya hesabının takipçi sayısı fazla olması sayfanın iyi içerik 

yayınladığı için takip edildiğini gösteren bir göstergedir. Fakat potansiyel takipçi, 

hesabın takipçilerinin bot’lardan oluştuğunu fark etmesi durumunda hesabın itibarını 

düşüreceği gibi olumsuz ağızdan ağza iletişimin başlamasına neden olur. Bu gibi 
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nedenlerden dolayı sosyal medyanın yapı taşlarından en dikkat edilmesi gereken 

işlevlerinden biridir. 

Son olarak gruplar işlevi, kullanıcıların dahilinde olduğu topluluklar ve alt 

topluluklardır. Bir kullanıcı 10.000 takipçinin/arkadaşının her biriyle aynı düzeyde 

ilişki içinde bulunamamaktadır. Bundan dolayı Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & 

Silvestre (2011) grupları ikiye ayırmışlardır. İlki yakın çevre, fanlar, arkadaşlardır. 

İkincisi ise açık, kapalı ve davetli gruplardır (Tuncer, Özata, Akar, & Öztürk, 2013; 

Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011).  

1.4.  Sosyal Medya Kanalları 

Web 2.0 ile hayatımıza giren sosyal medya platformları internetin gelişmesiyle 

daha da artmıştır. Bazı uygulamalar gelişmelere ayak uyduramayıp yerini diğer 

uygulamalara bırakırken, bazı uygulamalarsa kendini güçlendirerek hayatta kalmıştır. 

21. yy’da hayatımızda çok sayıda hayatta kalan ve yenileri eklenen sosyal medya 

platformlarının olması, bu platformların sınıflandırmasına neden olmuştur. Sosyal 

medya uygulamaları kullanıcıların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. 

Sosyal medya platformlarından olan blogun diğer anlamı web günlüğüdür. 

Peter Merholz tarafından web log’dan blog kelimesi, Evan Williams tarafından da 

blogger kelimesi oluşturulmuştur. Bloglar bilgi aktarmak amacıyla yazılan ve resim, 

video ve/veya ses ile desteklenen kullanıcı (Romero, 2011) tarafından oluşturulan 

sosyal medya platformudur. Bloglar; blog başlığı ve alt başlığı, gönderi başlığı ve 

metni, gönderi tarihi, yorum, etiket, kategori, bağlantılar, trend gönderiler, arşiv, diğer 

sosyal medya hesaplarına bağlantıları ikonlarını içermektedir (Akar, Sosyal Medya 

Platformları, 2013). Blog konuları her alanda olabileceği gibi blogger tek bir alanda 

da içerik paylaşabilir. Bloggerlar (blog yazarları) blog yazılarını birçok nedenden 

dolayı oluşturmaktadır. Blog yazılarının Web 1.0’daki gibi tek taraflı yazılardan ayıran 

önemli özelliklerinden biri okurlarla yorumlar aracılığıyla iletişime geçilebilmesidir. 

Mikrobloglar ise blog kaynaklı ortaya çıkan başta 140 karakterle yazılan kısa 

bloglardır. Riemer, Richter ve Bohringer mikroblogların özellikleri arasında sayfanın 

yönlendirilmemiş ve iletişim hizmeti odaklı olmasını vurgulamıştır (Koch & Dikmen, 

2015). Twitter ile mikroblogla tanışan internet kullanıcıları blogla yaydıkları düşünce 

ve fikirlerini, kısa ve hızlı özelliklerine sahip olmasından dolayı mikrobloglara 
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yönelmişlerdir (Safko, 2012). Mikrobloglar, bloglar gibi bilgi paylaşımı odaklı olsa da 

zamanla kullanıcılar farklı amaçlarla da paylaşım yapmaya başlamıştır. Naaman, 

Boase ve Lai’nin yapmış olduğu araştırmada mikrobloglar dört temel iletişim şeklini 

temsil etmektedir. Bunlar durum mesajları, ifadeler, görüşler-şikayetler ve son olarak 

bilgi paylaşımıdır (Koch & Dikmen, 2015). Araştırmadan görüldüğü üzere bilgi 

paylaşmak ana fikir olarak ortada olsa da paylaşılan bilgi türünde farklılıklar 

oluşmuştur. Gönderiler bloglarda olduğu gibi resim, video ve ses içerebilmektedir. 

Ayrıca mikrobloglarda kullanıcılar diğer kullanıcıları takip ederek akışlarına 

kolaylıkla ulaşabilmekteler. Dört sene önce 280 karaktere geçen Twitter aynı zamanda 

en bilinen mikroblogtur (Safko, 2012). Birbirine bağlantılı iki sosyal medya 

platformunu karşılaştırdığımızda blog ile mikroblog arasındaki farklılıklar blogların 

uzun, konuların yazar tarafından belirlenmiş yazılar olması, mikrobloglar ise kısa, 

yönlendirilmemiş akış ve hızlı şeklinde olması şeklinde özetlenebilmektedir.     

İnternet forumları ilk internet tabanlı ağdır. İnternet forumlar belli alanda 

tartışma-öneri ortamı sağlayan bir sosyal medya kanalıdır. İnternet forumlarının 

özelliklerini daha iyi ortaya koymak için bloglarla olan ortak ve farklı özellikleri 

şunlardır: ortak özellikleri çevrimiçi iletişim ve herhangi bir alanda içerik 

üretilmesidir. Bloglardan farkı ise internet forumları tartışma, öneri verme ve fikir 

paylaşma üzerine kurulu olmasıdır. Ek olarak bloglardan bir diğer farkı olarak çoğu 

forumlarda yorum yapabilmek için üye olunması gerekmektedir. Ayrıca bloglarda 

sadece okuyucular ve blogger gibi etkenler bulunurken, internet forumlarında 

moderatör, admin, forum kuralları, forum üyeleri gibi etkenler bulunmaktadır (Safko, 

2012).   

Sosyal ağ kurma siteleri; kullanıcıların kendilerine profil ve bağlantı listesi 

oluşturdukları, paylaşım yapabildikleri ve yaptıkları paylaşımları diğer bağlantılarının 

görüntülemesini/beğenmesini/paylaşmasını sağlayan sosyal medya kanalıdır (Koch & 

Dikmen, 2015; Assimakopoulos, Antoniadis, Kayas, & Dvizac, 2017). Kullanıcılar bu 

sitelerde kendileri hakkında bilgi paylaşımı yapabilmektedir (Safko, 2012). Ayrıca 

profillerini ve paylaşımlarını gerçek benliklerini ortaya koyacak şekilde 

paylaşabilecekleri gibi olmasını istedikleri karaktere uygun paylaşımlar da 

gerçekleştirebilmektedir. Bağlantı listeleriyle birebir sohbet edebilir, resim-video-ses 

gönderi yapabilmektedir. Kullanıcıların bağlantı listelerinde sadece tanıdıkları 
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bulunmamakla beraber yabancı bağlantılarla da iletişime geçebilme olanağı vardır 

(Chan & Guillet, 2011). Sosyal ağ siteleri, sosyal medyanın yedi yapı taşının 

özelliklerini en iyi temsil eden sosyal medya kanalıdır. Bu sitelerde profil oluşturarak 

kimlik oluşturabilmekte, uygulamalarda yer alan konum özelliğini kullanabilmekte, 

bağlantılarla ilişkiler kurup sohbet edebilmekte, topluluklar ve gruplar 

oluşturabilmekte ve paylaşım yapabilmektedir (Safko, 2012). 

İşbirliğine dayalı projelerden olan wiki ve sosyal işaretleme siteleri 

kullanıcılarla işbirliği içerisinde sitelerin içeriğinin zenginleştirilmesidir (Chan & 

Guillet, 2011). Ward Cunningham tarafından 1994 yılında oluşturulan Wiki’ler 

kullanıcılar tarafından oluşturulan bilgi tabanlı içerik web siteleridir. Burada 

kullanıcılar bilgi birikimlerini ve uzman olduğu bilgilerini wiki’lere yükleyebilmekte 

ve diğer kullanıcılar da içeriği kendi bilgi ve birikimlerini ekleyerek 

zenginleştirebilmektedir. Wiki web siteleri herkese açık bir platform olabileceği gibi 

şirkete özel, kapalı bir platform da olabilmektedir (Safko, 2012). Sosyal işaretleme 

siteleri ise “kullanıcıların beğendikleri, tekrar ziyaret etmek isteyecekleri 

bağlantılarını toplanması ve depolanmasını sağlama” olarak tanımlanmaktadır 

(Özata, 2013, s. 63; Chan & Guillet, 2011). Bu sosyal medya platformunda kullanıcılar 

bağlantılarını diğer kullanıcılarla paylaşabilmekte, trend olan bağlantıları ve diğer 

kullanıcıların ilgi alanlarını görebilmektedir (Chan & Guillet, 2011; Özata, 2013).  

İnceleme ve değerlendirme siteleri, kullanıcıların ürün, hizmet, işletme 

hakkında tecrübe ve duygu-düşüncelerini paylaşmasını sağlamaktadır (Chan & 

Guillet, 2011; Özata, 2013). İncelenen ve değerlendirilen ürün-hizmet veya işletmeler 

bir puanlamaya tabi tutabilmektedir. Potansiyel müşteriler yapılan değerlendirmelere 

göre hareket edebilmektedirler. Bilinen inceleme ve değerlendirme sitelerin bazıları; 

Amazon, TripAdvisor, Yelp, Google Local örnek gösterilebilir (Akar, 2013). 

Medya paylaşım siteleri, kullanıcılarına resim, müzik, video yükleyip 

paylaşmasına olanak tanıyan sitelerdir. Bu sitelerde medyalar kategorize 

edilebilmekte, etiketlerle kolay bulunabilmek ve sosyal medya hesaplarıyla bağlantı 

kurulabilmektedir. Paylaşım sitelerinde, sosyal medya ağlarındaki içerik yükleyen 

kişinin profili, liste sayfasında paylaşımların küçük boyutuyla liste ve detay sayfasında 

da bir resim-video-müzik hakkında detaylı açıklaması bulunan sayfa yer almaktadır 
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(Akar, 2013). Medya paylaşım sitelerinin en bilineni YouTube ve son zamanlarda 

popülerliği artan TikTok’dur.  

Sanal dünyalar 1970’lerde ortaya çıkan Maze War oyununa dayanmaktadır. 3 

boyutlu tasarımıyla, çok sayıda oyuncunun oyunda yer alması sanal dünyaların ilk 

basit halini yansıtmaktadır. 1978 yılında MUD oyunuyla oyuncuların sohbet 

odalarında konuşması imkânının sağlanmasıyla (Safko, 2012; Özata, 2013) sanal 

dünyalar sosyal medya platformunun etkileşim ve sosyalliğine daha fazla ortak 

olmuştur. Habitat oyunuyla da ilk sosyal dünya evreni yaratılmıştır. World of 

Warcraft, Second Life, EverQuest, The Sims sanal dünyaya örnek verilebilir. Sanal 

dünyalarda kullanıcılar kendileri olabilmekte veya olmak istedikleri karakterlere 

bürünebilmektedir. Ayrıca diğer kullanıcılarla sohbet edebilmekte, grup 

oluşturabilmekte, sanal dünyada geçerli olan paraları olabilmektedir (Safko, 2012; 

Özata, 2013; Chan & Guillet, 2011).   

2. SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

2023 yılında aktif sosyal medya kullanıcı sayısının dünya nüfusunun 3’te 1’ini

oluşturması beklenmektedir (Tankovska, 2021). Küresel anlamda bu kadar büyük bir 

popülasyona sahip olan sosyal medya platformlarının araştırmacılar ve pazarlamacılar 

tarafından kullanılması, araştırılması olağan bir durumdur. Araştırmacılar sosyal 

medyanın neden, ne zaman kullanıldığı (Seo & Park, 2018),  markaların/kurumların 

sosyal medya üzerinden müşteri ve tüketiciyle olan ilişkileri, markaların/kurumların 

sosyal medyada bilinirliği ve bunun markaya etkisi (Panigyrakis, Panopoulos, & 

Koronaki, 2020), sosyal medya paylaşımlarının tüketicinin davranışındaki değişimleri 

ve benzeri konularda çok sayıda araştırma yapmışlardır. Sadece Scopus üzerinden 

sosyal medya ve tüketici/müşteri anahtar kelimleriyle arama yapıldığında 10.417 

makale/kitap/konferans bildiri sayısına ulaşılabilmektedir. Ve 2021 yılının ilk 

yarısında bu anahtar kelimelerle ulaşılan veri sayısının 900 ve üzeri olduğu göz önüne 

alındığında sosyal medya ve tüketici arasındaki araştırmaların devam edeceği 

dolayısıyla sosyal medya pazarlamasını da geliştireceğini söylenebilmektedir.  

Sosyal medyanın pazarlama alanında kullanılmasında birçok etkili faktör 

bulunmaktadır. Sosyal medyanın yapısı gereği iki yönlü iletişime sahip olması, 

kullanıcıların geri dönüş sağlaması, isteklerinin/şikayetlerinin öğrenilmesi 
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markaların/kurumların sosyal medyaya yönelmesini sağlamıştır (Jin, 2018; Khoa, 

2020). Bu yönelim iki taraflı iletişimin yanı sıra markalar/kurumlar tüketiciye ulaşmak 

amacıyla kitleler arası iletişim yöntemlerini de kullanmaya başlamıştır. Marka/kurum 

sayfalarında oluşturulan konuşmalar bu iletişim modeline örnek olarak gösterilebilir. 

Tüketiciyle yapılan bu çoklu iletişim birçok faktörün etkisiyle karmaşık bir iletişime 

dönüşmüştür. Artık sadece iletişimde tüketici ve pazarlamacı bulunmamaktadır. 

Fenomenler, paydaşlar, potansiyel müşteriler de iletişimin içerisinde yer almaktadır 

(Shawky, Kubacki, Dietrich, & Weaven, 2020). 

Pazarlama alanında sosyal medyanın kullanılmasının bir diğer etkisi ise 

erişimdir. Tüketiciler 7/24 saat ve küresel olarak markaların-kurumların sosyal medya 

hesaplarına ulaşım, beğenme-paylaşım ve yorumda bulunabilecekleri gibi 

markalar/kurumlar tüketicilerine son gelişmeleri, tanıtımları ve kültürünü/değerlerini 

paylaşmak amacıyla sosyal medyanın erişim özelliğinden faydalanmaktadır (Seo & 

Park, 2018). Sosyal medya sayesinde pasiften aktife dönüşen tüketici, erişim sayesinde 

de markalar hakkında son bilgileri ve deneyimlerini diğer tüketicilerle 

paylaşabilmektedir (Klepek, 2017). Sadece tüketici markaya ulaşmamaktadır. 

Markalar-tüketici arasında gerçekleşen iletişim (tüketici yorumlarına yanıtlama, 

tüketiciye danışma ve destek olma gibi) (Athwal, Istanbulluoglu, & McCormack, 

2018), tüketici-tüketici arasında marka hakkında (elektronik ağızdan ağza pazarlama) 

konuşmalar, yorumlar erişimin önemli bir parçasıdır. Erişimin iki taraflı olması 

markaların sosyal medya pazarlamasına önem verilmesini gerekli kılmıştır.  

Sosyal medya pazarlamasında karşılıklı bir değer yaratma söz konusudur 

(Sheng, 2019). Karşılıklı yüksek etkileşimin olması hem markaya hem tüketiciye 

önemli ölçüde kaynak sağlarken iletişimin iyi olması tüketici-marka bağını 

kuvvetlendirmektedir. Pazarlama alanında farklı yollarla araştırılan bu bağ ve bağın 

oluşturulması sosyal medya pazarlamasının temel öğelerinden biridir. Sosyal medya 

pazarlamasının değeri, özellikleri, yapısının daha iyi anlaşılması için araştırmacılar 

çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur. Bu araştırmada da birinci bölümünün ikinci 

kısmında sosyal medya pazarlaması kavramsal olarak açıklanacak, gelişimine, 

avantajları/dezavantajlarına ve platformlarına yer verilmiştir.  
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2.1.  Sosyal Medya Pazarlama Kavramı 

Televizyon veya radyo gibi geleneksel medyanın büyük bir kullanıcı kitlesine 

ulaşması 10 yılı aşkın bir süre almıştır. Fakat bu süre internetin gelmesiyle 5 yılın 

altına inmiştir (Akar, 2013). Artık günümüzde sosyal medya platformları milyonlarca 

kullanıcıya çok kısa sürede ulaşabilmektedir. Özellikle Facebook, Instagram ve 

YouTube gibi tanınan sosyal medya platformlarında bu sayı milyarlara ulaşmıştır 

(Tankovska, 2021). Bu kadar büyük bir kitle göz önüne alındığında bir markanın 

tüketicilere ulaşması için sosyal medya platformlarında yer alması, kendini ifade 

etmesi, reklam yapması, ürününü tanıtması veya marka bilinirliğini arttırmaya 

çalışması olağan bir durumdur. Daha önceki yapılan araştırmalar da markaların ürün 

tanıtımında kullanıcı ilgisini çekmede sosyal medya platformlarının yüksek oranda 

sonuç verdiği, satın almayı büyük ölçüde etkilediği, markaya karışı olumlu bir görüş 

sağladığı (Sheng, 2019) ve markaların sosyal medya platformlarına daha fazla yatırım 

yaptığı (Adedeji, Rapheal, & Opeyemi, 2018) bulguları bulunmuştur. Bu bulgular 

markaların sosyal medyada yer aldığını ve sosyal medyada pazarlama faaliyetlerine 

önem verdiğinin göstergesidir. Sosyal medyada pazarlamanın öneminin artması birçok 

araştırmacının ilgisinin çekmiş ve sosyal medya pazarlaması kavramı üzerinde 

tanımlamalar yapmışlardır.   

Tuten ve Solomon tarafından yapılan sosyal medya pazarlaması tanımı “bir 

kuruluşun paydaşları için değeri olan teklifleri yaratmak, iletmek, sunmak ve değiş 

tokuş etmek için sosyal medya teknolojilerinin, kanallarının ve yazılımlarının 

kullanılması”’dır (Tafesse & Wien, 2017, s. 4; Gaber, Wright, & Kooli, 2019, s. 2). 

Felix, Rauschnabel ve Hinsch (2017, s. 123) ise sosyal medya pazarlamasını 

“paydaşlar için değer yaratarak örgütsel hedeflere ulaşmak için sosyal medyayı 

kullanan disiplinler arası ve işlevler arası bir kavram” olarak tanımlamıştır. 

Yadav ve Rahman tarafından (2017) “sosyal medya pazarlaması, şirketlerin 

paydaşlarının değerini artırmak ve paydaş ilişkisini oluşturmak ve sürdürmek için 

sosyal medya platformları üzerinden çevrimiçi pazarlama teklifleri oluşturması, 

iletmesi ve sunması süreci” olarak açıklanmıştır. 

Tanımlamalar doğrultusunda sosyal medya pazarlamasının paydaşlarla 

ilişkisini başlatmak ve sürdürmek için sosyal medya platformları üzerinden yapmış 
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olduğu pazarlama faaliyetleri olduğu görülmüştür. Ayrıca markaların veya şirketlerin 

paydaşlarla etkileşime geçmesi ve karşılıklı değer yaratma olduğu söylenebilmektedir. 

Bu özelliklerinden dolayı sosyal medya pazarlaması etkileşim, iletişim ve değer 

yaratma için uygun bir pazarlama yöntemidir.   

2.2.  Sosyal Medya Pazarlaması ve Gelişimi 

Sosyal medyanın tüketiciler tarafından sıklıkla kullanılması, tüketicilerin bir 

marka veya hakkında bir bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi ve bu bilgiyi çevresiyle 

paylaşması geleneksel medyada gerçekleşmeyen bir durumu ortaya çıkarmıştır. Bu 

durum tüketicinin gücüdür. Tüketici artık tek taraflı bilgiyi alan, özümseyen değildir 

(Schivinski & Dabrowski, 2015). Aynı zamanda bu bilgi hakkında geri dönüş 

sağlayan, deneyimlerini paylaşan ve gerekirse yatırım uygulayan bir konuma gelmiştir 

(Akar, 2013). Değişen koşullara ayak uyduran hatta rehber olan markaların 

sürdürülebilirliği artarken, gerisinde kalan markalar ise tüketicilere ulaşmada sıkıntı 

çekip marka farkındalığını yaratamamaktadır. Markaları ve tüketicileri bu derece 

etkileyen sosyal medya pazarlaması çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmiştir.  

Sosyal medya pazarlaması hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Ananda, 

Hernández-García ve Lamberti  (2016) tarafından sistematik literatür araştırması 

sonucunda sosyal medya pazarlaması hakkında yapılan araştırmalar 3 kategoriye 

ayrılmıştır. İlki sosyal medya pazarlama yönelik tüketici tutumu ve davranışları, 

ikincisi şirketlerin sosyal medya pazarlamasını kullanması ve adaptasyonu ve 

sonuncusu ise sosyal medya pazarlamasının satış ve finansal performansa etkisi olarak 

bulunmuştur. Araştırma örnekleri; Goh, Heng ve Lin (2013) satın alma kararını 

markaların oluşturduğu içeriklerin etkilediğini, Gong ve arkadaşları (2017) sosyal 

medya pazarlaması ve satın alma niyeti arasında pozitif ilişki olduğunu (Sheng, 2019), 

Al-Zyoud (2018) çeşitlilik arayışından dolayı dürtüsel satın alma oluştuğunu 

bulmuşlardır. Kahn, Joshi ve Gulhane (2019) sosyal medya pazarlama 

uygulamalarının kullanıcı etkileşimi, marka bilinirliği ve satın alma niyeti üzerinde 

olumlu etkisi olduğu tespit etmişlerdir. Kim ve Ko (2012) lüks markaların sosyal 

medya pazarlama faaliyetlerinin marka değeri etkisiyle satın alma niyeti, sadakat ve 

fiyatı etkilediği, Koay, Ong, Khoo ve Yeoh (2019) sosyal medya pazarlama 

faaliyetlerinin müşteri odaklı marka değerini olumlu yönde etkilediği sonucuna 
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ulaşmışlardır. Ayrıca Wang ve Kim (2017) sosyal medya pazarlamasının CRM ve 

firma performansı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır.  

Sosyal medya platformlarının gelişmesi ve yenilenmesi, değişen yaşam 

koşulları, dijitalleşme ve tüketicilerin sosyal medyayla daha iç içe ve işlem yapılabilen 

hale gelmesi sosyal medya pazarlamasını kritik bir unsur haline getirmiştir. Bu 

değişimler devam ettikçe sosyal medya pazarlama kavramını anlama, geliştirme, 

çevresel etkilerini tespit etme ve etkilenenlerini araştırma da devam edecektir.  

2.3.  Sosyal Medyada Pazarlama Platformları 

2020 yılı İnternet Dünya İstatistiğine göre internet kullanıcı sayısı 

5.053.911.722’ye ulaşarak dünya nüfusunun %64’lük kısmını oluşturmaktadır 

(Internet World Stats, 2021). Küresel olarak internet kullanıcı sayısının bu gücü 

pazarlamacılar tarafından ilgi çekici olmuştur. Web sitelerine trafik yaratmak, marka 

bilirliğini arttırmak, satış yaratmak ve arttırmak, marka sadakati oluşturmak amacıyla 

sosyal medya pazarlama platformlarından yararlanmışlardır. Yararlanılan platformlar 

arasından en bilinen 4 platform: Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram’dır. 

2.3.1. Facebook 

Aktif kullanıcı sayısı 2,6 milyarın üstünde (Tankovska, 2021) olan Facebook, 

2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencilerinin birbirleriyle bağlantı kurma, 

etkileşim oluşturma ve paylaşım yapma amaçlarıyla kurulmuştur (Safko, 2012; Akar, 

2013). Ekim 2012’de aktif kullanıcıya sahip en büyük platform unvanını alan 

Facebook (Akar, Sosyal Medya Platformları, 2013), hala bu unvanını taşımaya devam 

etmektedir. Büyük bir popülasyona sahip olması ve en fazla ziyaretçi çeken iki web 

siteden biri olması (Assimakopoulos, Antoniadis, Kayas, & Dvizac, 2017) Facebook’u 

sosyal medya pazarlamasının önemli bir parçası haline getirmiştir.  

Facebook’un kendine özgü terminolojisi bulunmaktadır. “Duvar” kullanıcının 

profil sayfası, “Arkadaş” kullanıcılarının bağlantıları, “Haber akışı” takip edilen 

arkadaşların, sayfaların veya içinde bulunduğu grupların gönderilerin aktığı ana 

sayfadır. Kullanıcının yaptığı her etkileşimin terminolojisi farklıdır.  Temel olarak 

gönderiyi beğendiğini ifade etmeye “Beğenme” denir. Facebook bu özelliğine 
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eklemeler yaparak, “Muhteşem”, “Yanındayım”, “Hahaha”, “İnanılmaz”, “Üzgün” ve 

“Kızgın” durumlarını da eklemiştir. Böylece gönderinin özelliğine göre kullanıcı 

tepkisini rahatlıkla ifade edebilmektedir. “Yorum” kullanıcının gönderiye yorumda 

bulunması, “Paylaş” ise arkadaşlarına özel olarak mesaj yoluyla paylaşabileceği gibi 

kendi profilinde veya başka sayfada paylaşabilmesini sağlayan butondur. Ayrıca 

kullanıcı “Etiket”leri kullanarak bir kişinin veya sayfanın bağlantısını gönderilere 

paylaşım ve yorum yoluyla ekleyebilir. “Sayfa”lar kişi, kurum veya markaların 

oluşturduğu tanıtım içeren sayfalardır. “Grup”lar ise kullanıcıların oluşturduğu ortak 

ilgileri paylaşan kişilerin sayfalarıdır. “Etkinlikler” Facebook’ta yapılan herhangi bir 

etkinliğin tanıtımı, duyurusudur (Safko, 2012; Akar, 2013). Ayrıca kullanıcılar 

“Durum”larını “Ne düşünüyorsunuz?” kısmına herhangi bir şey yazabilmekte, 

fotoğraf/video yükleyebilmekte, his/hareketleri gibi durumlarını paylaşabilmekte veya 

canlı yayın yapabilmektedir. “Hikaye”ler paylaşıp anlık paylaşımlar 

gerçekleştirilmektedir. “Marketplace” kullanıcıların satış yapabildiği ve satın 

alabildiği Facebook sayfasıdır. “Oyun” ise çeşitli oyunların bulunduğu ve oyun 

oynanan Facebook uygulamasıdır (Facebook, 2021). 

Facebook’un büyümesi ve gelişmesi temel amaçlarını ve yapısını 

değiştirmemiştir. Başlangıçtaki amaçları olan paylaşma, etkileşim ve bağlantı kurma 

hala ana temelinde yer almaktadır. Facebook kullanıcıları bu özellikleri 

uygulayabilmesi için öncelikle bir profil oluşturup hesap açmalıdır. Daha sonrasında 

“arkadaş” eklenmelidir. Kullanıcılar video, yazı, görsel, gif içeren gönderiler 

paylaşabilmekte, arkadaşlarının gönderilerini beğenebilmekte, yorum ve paylaşım 

yapabilmektedir. Başlangıçta sadece arkadaş ekleyen, paylaşım yapan Facebook’la 

mevcut Facebook arasında uygulama özelliği farklılıkları bulunmaktadır. Mevcut 

Facebook uygulamalarında kullanıcılar oyun oynayabilmekte, alışveriş bölümünden 

herhangi bir şey satabilmekte veya satın alabilmektedir. Gruplar veya sayfalar 

oluşturup, etkinlikler düzenlenmektedir. Facebook’un bu gibi özellik yelpazesinin 

geniş olması kullanıcıların Facebook’ta farklı amaçlarla kullanmasına neden olmuştur. 

Park ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada Facebook kullanıcılar platformu dört 

nedenle kullanmaktadır. İlk neden sosyalleşmedir. İkinci eğlence. Üçüncü Kendi 

kendine statü arama, dördüncü bilgi aramadır (Kawaf & Istanbulluoglu, 2019). 

Böylece Facebook kullanıcıları bu dört yolla kendilerini ifade edebilmekte ve 
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markalarda/kurumlarda ulaşılmak istenen kullanıcı profiline göre sayfalarını 

yaratmakta, tanıtımlarını ve reklamlarını oluşturmaktadır.  

Facebook’un sağladığı özelliklerden markalar nasıl yararlanmaktadır? 

Kullanıcılar Facebook’ta günde 10 milyardan fazla gönderi paylaşmaktadır. Bu 

gönderiler içerisinde marka ve ürünler hakkında yorumlar, şikayetler, öneriler, 

deneyimler, tartışmalar yer almaktadır. Bu durum bir marka için veri hazinesidir. 

Mevcut ve potansiyel müşterine ulaşmak için Facebook’ta yapılan bu etkileşimleri 

yanıtlamak, tüketicilerle iletişim kurmak, duygularını paylaşmak markaların 

farkındalığını arttırmaktadır (Kawaf & Istanbulluoglu, 2019). Ayrıca marka fan 

sayfalarıyla iletişime geçme, yarışmalar ve etkinlikler düzenleme, markanın ürünlerine 

kolaylıkla ulaşılması için link ekleme, ödül içeren paylaşımlar yapma ve reklam verme 

gibi Facebook üzerinden sosyal medya pazarlama stratejileri ve taktikleri 

uygulamaktadır. Böylece markaların sosyal medya görünürlüğünü arttırıp potansiyel 

müşterini oluşturacak ve satın alma niyetini artıracaktır (Akar, Sosyal Medya 

Platformları, 2013). 

2.3.2. Twitter 

2006 yılında kurulan ve mikroblogun orijinal platformu olan Twitter (Akar, 

Sosyal Medya Platformları, 2013), bilgi paylaşım odaklı sosyal medya platformudur 

(Safko, 2012). Dünya’daki en popüler mikroblog ve Fortune 500 şirketler arasına giren 

en popüler ikinci platformdur (Juntunen, Ismagilova, & Oikarinen, 2020). 

Popülerliğinin bir diğer göstergesi ise Statista’nın (2021) verilerine göre Twitter’in 

aktif kullanıcı sayısı 353 milyon olmasıdır. Bu sayının yüksek olmasının etkenlerinden 

biri Twitter platformunun yapısından kaynaklı olmasıdır.  

Twitter, mikroblog platformu olmasından dolayı kısa mesajlar paylaşan bir 

sosyal medya platformudur. Twitter terminolojisinde bu kısa mesajlara “Tweet”, 

tweetlerin paylaşılmasına da “retweet” adı verilmektedir. Twitter kuruluşundan 2017 

yılına kadar 140 kelimeyi aşmayan tweetler paylaşmaya imkan sağlayan bir mikroblog 

(Safko, 2012; Akar, 2013) iken 2017 yılından bu yana kelime sayısı 280’e çıkarılarak 

hizmet sağlamaya başlamıştır. 280 kelimeyle tüketici ve markalara kısa fakat etkili 

içerikler oluşturmayı ve bunları video, resim, giflerle desteklemeyi sağlamaktadır. 

Kullanıcılar Twitter’da bir içeriği Facebook’taki gibi beğenebilir ve yorum yapabilir. 
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2020 yılında Twitter’ın “Fleet” adı altında hikaye paylaşma özelliği eklenmiştir. Bu 

sayede kullanıcılar anlık paylaşımlarını bu özellik yoluyla yapabilmektedir. Fakat 

Twitter’in en büyük etkileyicisi “Hashtag” yani Türkçe anlamıyla etiketlerdir. “#” 

işareti eklenerek içeriklerin daha etkili olması için tweet etiketlenmektedir. Konulan 

etiketle belirli bir konu, fikir veya duygu üzerinde kategorize edilen tweet, benzer 

konularda etkileşime geçmek isteyen diğer kullanıcılar tarafından daha kolay 

bulunması sağlanmaktadır. Eğer bir etiket çok fazla kişi tarafından konuşulmakta, 

paylaşım yapılmaktaysa o etiket “Trend” veya “Trending Topic” olmuştur. “Trend” 

ve “Trending Topic” aynı anlama gelmekle beraber Türkçe karşılığı Trend konular 

olarak belirtilmiştir (Akar, Sosyal Medya Platformları, 2013). Trend konular, 

kullanıcının bulunduğu konum, ülke ve şehirdeki trend paylaşımlar olarak yer 

almaktadır. Twitter’da kullanılan diğer terimler takipçi anlamında “Follower”, takip 

etme anlamında ise “Following” ifadeleri kullanılmaktadır. Bir kişiyi veya markayı 

“@” işareti koyarak tweete eklemeye de “Mention” denir. Bahsetmek anlamında 

kullanılmaktadır. DM (direct message) olarak kısaltılan direk mesaj ise kullanıcıların 

özel olarak sohbet ettiği Twitter uygulamasıdır (Twitter, 2021).  

Twitter’in aktif kullanıcı sayısının çok olmasının diğer etmeni ise sağlamış 

olduğu ortamdır. Kısa mesaj sisteminin olması, bilgi paylaşım odaklı ve hızlı olması 

nedeniyle etkileşimi hızlı ve kolaydır. Etiket (#) özelliğinden dolayı konuların 

kategorileşmesi kullanıcıların ilgi ve merakına kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamıştır 

(Juntunen, Ismagilova, & Oikarinen, 2020). Ayrıca “@” işaretiyle bir 

kişi/kurum/markayı mesaja veya yoruma ekleyerek konuşmaya dahil edilebilmektedir. 

Böylelikle Twitter’in sohbet ortamı kolaylıkla oluşmaktadır. Retweet özelliğiyle de 

kullanıcı paylaşılan tweet’in görünürlüğünü arttırıp yayılmasına katkıda bulunur 

(Juntunen, Ismagilova, & Oikarinen, 2020). Twitter’in sağlamış olduğu özelliklerin 

etkileşimi daha da arttırdığı ve kullanıcıları çektiği söylenebilir. Bu durum şirketler ve 

markalar için önemli bir fırsattır.  

2.3.3. YouTube 

2005 yılının Şubat ayında temeli atılan YouTube PayPal’ın çalışanları 

tarafından kurulmuştur (Safko, 2012; Akar, 2013). Kasım 2006 yılında ise Google 

tarafından satın alınmıştır. Video paylaşım sitesi olan ve ilk videosuyla 8.1 milyon kişi 
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tarafından izlenen (Akar, Sosyal Medya Platformları, 2013) YouTube’un 2.1 milyar 

kullanıcısı bulunmaktadır (Tankovska, 2021). YouTube’un şu anki gücünü en iyi 

yansıtan verilerden biri ise Statista’nın (2021) yayınladığı veri olan kullanıcılar 

tarafından dakikada 500 saatlik video paylaşılmasıdır.  

YouTube da diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi belli bir 

terminolojisi vardır. YouTube’da video paylaşan kişilere YouTuber, sahip olunan 

YouTube hesabına ise kanal denilmektedir. YouTuber’lar kanallarına video 

yükleyerek veya canlı yayın yaparak bu platformda etkileşimde bulunabilmektedir. 

Videoları izleyen kullanıcılar ise videoları “beğenme”, “beğenmeme”, “yorum 

yapma” ve “paylaşma” seçenekleriyle etkileşime girebilmektedir. Ayrıca kullanıcılar 

videoyu paylaşan “kanal”a “abone” olup, kendi YouTube sayfalarında yer alan 

abonelikler kısmından kolayca kanalı takip edebilmektedir. Bildirim almayı açarak 

takip edilen kanal video yüklediğinde bildirim alabilmektedir. Beğendikleri videoları 

kaydederek daha sonra “oynama listesi”nden tekrar kolayca izleyebilmektedir. 

Böylelikle kullanıcı o sırada izleyemese bile daha sonra videoyu kaybetmeden 

izleyebilmektedir.  

Hem izleyici hem YouTuber açısından kolaylıklar sağlayan YouTube’da nasıl 

kolay etkileşim sağlanır? Akar’a (2013) göre bu üç şekilde gerçekleşir. Eğlenceli, bilgi 

verici ve eğitici videolar yükleyerek gerçekleşmektedir. Eğlenceli videolar, izleyiciyi 

güldüren, eğlendiren herhangi bir video olabilmektedir. Bilgi verici videolar, haber 

niteliğinde olup faydalı bilgiler içermektedir. Eğitici videolar ise izleyiciye 

öğrenmesine ihtiyaç duyulan herhangi bir konuda çekilen videolardır. Bu üç temadan 

birini bile içeren videoların etkileşimi yüksek olacağı savunulmuştur.   

2.3.4. Instagram 

Ekim 2010 yılında kurulan Instagram (Virtanen, Björk, & Sjöström, 2017), 

kurulur kurulmaz 25.000’den fazla kişi tarafından indirilmiştir. Nisan 2012 yılında ise 

Facebook tarafından satın almıştır (Hartmans, 2020). Kullanıcıların fotoğraf, video 

çekip-yüklemesini ve fotoğraflarına filtre uygulamasını sağlayan Instagram’ın, 2023 

yılında 1.2 milyar kullanıcı sayısına ulaşacağı öngörülmektedir (Tankovska, 2021). 

Görsel tabanlı olması (Casaló, Flavián, & Ibáñez-Sánchez, 2020), internet 

kullanıcılarının 3’te 1’ini oluşturması (Gaber, Elsamadicy, & Wright, 2021) ve 
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pazarlamacılar tarafından ilgi çekmesi (Gaber, Wright, & Kooli, 2019; Casaló, 

Flavián, & Ibáñez-Sánchez, 2020; Gaber, Elsamadicy, & Wright, 2021) Instagram’ın 

sosyal medya pazarlama aracı olarak kullanılmasında etkili nedenlerindendir. 

Instagram kendini güncelleyen bir uygulamadır. Başlangıçta Instagram 

fotoğraf paylaşma sitesi olsa da sonrasında video, hikaye, reels, canlı yayın ve mağaza 

özelliği eklenerek gelişmiştir. Instagram’da kullanıcının eklediği hesaplar “takip”, 

kullanıcıyı ekleyen hesaplara ise “takipçi” olarak adlandırılmaktadır. Instagram 

hesabında diğer kullanıcıların paylaşımlarının görüldüğü yer “akış”, hesabın ve 

fotoğraflarının bulunduğu yer ise “profil”dir. Instagram’ın ana sayfa akışın paylaşılan 

fotoğraf/videolara “gönderi”, “hikaye”de paylaşılan ve 24 saat sonra kaybolan 

fotoğraf/videolara “story” veya “hikaye”, “reels” paylaşılan videolara “reels videoları” 

denilmektedir. Ayrıca kullanıcılar Instagram hesapları üzerinden “canlı yayın” 

yapabilmekte, “mağaza” bölümünden alışveriş yapabilmektedir. Gönderileri 

beğenebilmekte, yorum yapabilmekte, hikayeye ekleyebilmekte, mesaj yoluyla takip 

ettiklerine gönderebilmekte veya kaydedebilmektedir.  

Yapılan araştırmalar insanların görsel içeriklere daha eğilimli olduğu ve 

pazarlamacıların görselliği arttırarak farkındalık, etkileşim oluşturmayı amaçladığını 

belirtmiştir (Virtanen, Björk, & Sjöström, 2017). Bundan dolayı markalar Instagram’ın 

görsel özelliklerini kullanarak ürünlerinin daha iyi gösterebilmekte, tüketicilerin 

ilgisini çekebilmektedir. Ayrıca markalar reklam vererek ürün tanıtımı yapabilmekte, 

marka farkındalığını ve marka bilinirliğini arttırabilmektedir. Instagram’a yapılan 

büyük yatırımlara (Gaber, Elsamadicy, & Wright, 2021) ve kullanıcı sayısının 

çokluğuna rağmen yeterince akademik araştırma bulunmaktadır (Casaló, Flavián, & 

Ibáñez-Sánchez, 2020).   

2.4. Sosyal Medya Pazarlamasının Avantajları ve Dezavantajları 

Sosyal medya pazarlaması hem tüketiciler hem markalar açısından birçok 

fayda sağlamaktadır. Sosyal medyanın özelliklerinden kaynaklı olan etkileşim, 

eşzamanlı iletişim (Chen, Davison, & Ou, 2020), birlikte yaratma (Vale & Fernandes, 

2018) ve birçok kişiye ulaşabilme (Watanabe, Kim, & Park, 2021) sosyal medya 

pazarlamasının önemli özelliklerinden olmuştur. Markalar sosyal medya yoluyla 

geleneksel medyadan daha az maliyetle tüketicilere ulaşabilmekte (Prasad & Praveen, 
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2019), verimliliğini arttırabilmekte (Watanabe, Kim, & Park, 2021), yapılan paylaşım 

ve pazarlama etkinlikleriyle marka farkındalığını oluşturabilmektedir. Sosyal medya 

üzerinden tüketicilerle iletişime geçip onların yaşadığı ürün deneyimleri ve sorunları 

hakkında bilgi edinebilmekte ve tüketicilere yardımcı olabilmektedir. Bunu sağlayan 

markalar ile tüketiciler arasında güven inşa etmektedir (Özata, 2013). Markaların 

sosyal medyadan oluşturduğu iyi etkileşim tüketicilerin markaya karşı sevgisini ve 

sadakatini arttırmaktadır (Chan & Guillet, 2011; Prasad & Praveen, 2019).  

Sosyal medya pazarlaması sadece markanın mevcut müşterini 

etkilememektedir. Aynı zamanda potansiyel müşterinin de oluşmasını sağlamaktadır. 

Sosyal medya pazarlamasının etkisi sadece markayla tüketici arasındaki diyalogu 

kapsamamaktadır. Sosyal medya ikili iletişimden fazlasıdır. Karmaşık (Hofacker & 

Belanche, 2016), dinamik (Marchand, Hennig-Thurau, & Flemming, 2020) ve çoklu 

iletişim özelliklerini (Wang, Ahmed, Deng, & Wang, 2019) taşıyan sosyal medya, 

sosyal medya pazarlamasının etkileşimini de arttırmıştır. Tüketicilerin birbiriyle 

marka hakkında konuşması, markanın kendi yarattığı pazarlama veya iletişimden daha 

fazla güven vermesi çoklu etkileşimin markaya sağladığı 

zararlardandır/faydalardandır.  

Gücün tüketiciye yönelmesi ve diğer tüketicilerinde önceki deneyim ve 

yorumları göz önüne alarak hareket etmesi sosyal medya pazarlamasının dezavantajı 

olabilmektedir. Ayrıca markaların iletişimin kontrol edebilmesinin güç olması 

olumsuz paylaşımları engelleyememesine neden olmaktadır. Sosyal medya 

etkileşiminin fazla olması, marka hakkında çıkan olumsuz yorumların da hızlı bir 

şekilde yayılabileceğini göstermektedir (Tafesse & Wien, 2017). Olumsuz yorumlar, 

markanın içeriğini dikkatsiz hazırlamasından kaynaklı olabileceği gibi şirket içi 

kaynaklı problemlerin sosyal medyaya yansıması olabilmektedir. Bu gibi durumlarda 

markalar özellikle sorunu veya tüketiciyi ciddiye almaması, sosyal medya yetkilisinin 

yetkinliğinin az olması veya yeterli çalışanın bulunmaması, geç yanıt verilmesi gibi 

yanlış adımlarla sorunları daha da büyütebilmektedir. Bu sorunların büyümesinde hem 

yöneticiler hem pazarlamacılar açısından başka sosyal medya zorlukları 

bulunmaktadır.    

Hofacker ve Belanche (2016) pazarlamacılar için sosyal medya zorluklarını 

sekiz kategoride sınıflandırmışlardır. İlki değişen ekonomi durumudur. Somut 
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ürünlerden soyut ürünlere yönelen ekonominin internetle beraber bilgi odaklı hale 

gelmesidir. İkincisi ise tüketicilerin markalardan artık daha reaktif davranmasını 

beklemesi ve tüketici odaklı sosyal medya pazarlaması beklentisidir. Sonraki kategori 

markaların sosyal medyada müşteri katılımı sağlamasını ve yönetmesini 

kapsamaktadır. Dördüncüsü sosyal medyada birçok markanın bulunmasından 

kaynaklı rekabet sorunudur. Bir diğer zorluk ise tüketicilerin değişen satın alma 

davranışıdır. Tüketiciler artık sosyal medyadaki bilgiler ve paylaşımlara göre hareket 

etmekte ve satın alma gerçekleştikten sonra da deneyimini paylaşmaktadır. Altıncı 

zorluk ise tüketiciler arasındaki iletişim ve dinamiğin pazarlamacılar tarafından 

algılanmasıdır. Yedincisi de pazarlamacıların içerikleri oyunlaştırarak etkileşimli bir 

şekilde oluşturması olarak belirlenmiştir. Son zorluk ise pazarlamacıların değişen 

sosyal medya özellikleri, yeni çıkan sosyal medyalar ağlarına kolayca uyum 

sağlayabilmesidir.     

3. MARKALAR AÇISINDAN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ

ÖNEMİ

Markalar üzerinden sosyal medyanın büyük bir etkisinin olması sosyal

medyanın var olan özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Dwivedi, Rana, Slade, Singh, 

& Kizgin, 2020). Sosyal medyanın her zaman erişilebilir olması, belli bir mekan yerine 

küresel özelliğinin bulunması ve insanları dünyanın bir başka ucundan iletişim 

kurabilir hale getirmesi en temel özelliklerindendir. Zamansal olarak markalar sosyal 

medya üzerinden tüketicilerine 7/24 saat ulaşabileceği ve paylaşım yapabileceği gibi 

tüketicilerde markalara ulaşabilmektedir. Küresel özelliğinden dolayı bir marka 

hakkındaki bilgileri eşzamanlı olarak dünyanın herhangi bir yerinden erişebilmekte ve 

markalar bunu iletebilmektedir. Ayrıca insanların bu bilgileri veya kendi 

deneyimlerini birbiriyle iletişim kurarak etkileşime geçmesi tüketicilerin gücü 

arttırmış ve bunun en iyi pazarlama örneklerinden elektronik ağızdan ağıza 

pazarlamayı ortaya çıkarmıştır (Vale & Fernandes, 2018; Li, Larimo, & Leonidou, 

2021). Bu özellikler sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran özellikler olup 

markalar ve tüketiciler üzerinde etkilere neden olmuştur.    

Radyo, televizyon gibi geleneksel medya araçları tek yönlü iletişim içeren ve 

tüketicilerin hemen geri dönüş sağlayamadığı medya araçlarıdır. Pazarlamacılar 
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yayınladıkları metin veya görselleri kontrol edebilmekte (Puspaningrum, 2020), sosyal 

medyanın sağladığı verilerle istatistiki sonuçları kolaylıkla analiz edebilmektedir (Li, 

Larimo, & Leonidou, 2021).  Sosyal medyanın ise etkileşim özelliğinin olması gelen 

pazarlamacıların kontrol edilebilir paylaşımlardan, kontrol edilemez ama etkili 

paylaşımlara dönüşmesini sağlamıştır. Pazarlamacılar tüketicilere ulaşmak ve onlarla 

bağ oluşturmak (Seo & Park, 2018; Tafesse & Wien, 2017; Li, Larimo, & Leonidou, 

2021), bilgi sağlamak ve bilgi edinmek, değer yaratmak (Panigyrakis, Panopoulos, & 

Koronaki, 2020), marka bilinirliğini arttırmak (Dabbous & Barakat, 2020) amacıyla 

sosyal medyadan yararlanmaktadır. Sosyal medya platformlarının dinamik yapısı 

(Vale & Fernandes, 2018), tüketicilerin sosyal medyada çokça vakit geçirmesi de 

markalar açısından tüketiciye ulaşmak için ideal bir yol olmaktadır. Pazarlamacılar da 

sanal tanıtımlarla, oluşturulan içeriklerle (Bogea & Brito, 2018), oluşturdukları marka 

sayfaları ve topluluklarıyla (Tafesse & Wien, 2017) sosyal medyaya yatırım 

yapmaktadır (Panigyrakis, Panopoulos, & Koronaki, 2020). Sosyal medyanın 

pazarlamacılara sağladığı faydaların hem tüketici odaklı hem de tüketiciyle etkileşim 

içinde olması tüketicinin gücünü arttırmaktadır (Bogea & Brito, 2018).  

4. YENİ NORMAL’DE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan Covid-19 virüsü, dünya

çapında insanların hayatını değiştirmiştir. 140 milyon insana bulaşan ve 3 milyon 

insanın hayatına mal olan virüs (BBC NEWS, 2021), Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

11 Mart 2020’de pandemi ilan edilmiştir (Kumar, Panda, Behl, & Kumar, 2020). Aynı 

zamanda çoğu ülke bu dönemde eve kalma, sosyal mesafe ve maske takma uyarında 

bulunmuş ve karantina önlemleri almışlardır. Bu noktada dijital pazarlama ve sosyal 

medya pazarlaması daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. “Yeni Normal”de sosyal 

medya pazarlaması bölümünde 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Covid-19 

pandemisi, sosyal medya ve sosyal medya pazarlamasıyla alakalı literatür çalışması, 

Covid-19’un sosyal medyaya etkisi, “Yeni Normal”de sosyal medya pazarlaması 

avantajları ve dezavantajları, sosyal medya kullanımı ve paylaşımlarına yer verilmiştir.  
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4.1.  Literatür Çalışmaları 

Tüketicilerin yakın temastan çekinmeleri sonucunda dışarı çıkmaması, 

çevrimiçi alışveriş ve işlem daha fazla yapması ve evde daha fazla vakit geçirmesi 

“Yeni Normal” döneminin temelini atan birkaç davranış değişiklikleri olmuştur. 

Bunun sonucunda insanların internete yönelmesi, sosyal medyada daha fazla 

geçirmesi ve markaların da tüketicilere ulaşmak için sosyal medya pazarlaması odaklı 

çalışmalar gerçekleştirmesi araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Araştırmacılar iki sene 

içerisinde "social media" ve "covid-19" anahtar kelimelerine sahip Scopus’da 3995 ve 

Web of Science’da 2351 bilimsel çalışma yayınlamıştır. Ana anahtar kelimelerimizden 

sadece “social media marketing activities”i Scopus ve Web of Science’da 

arattığımızda sırasıyla 62 ve 19 sonuç çıkmıştır. Fakat  “social media marketing 

activities” ve “covid-19” anahtar kelimeleri aynı internet sitelerinde bir arada 

araştırıldığında bilimsel makalelerinin bulunamadığı sonucu çıkmıştır. Bundan dolayı 

"social media marketing" ve "covid-19" anahtar kelimeleri üzerinden araştırmaya 

devam edilmiştir. Bu anahtar kelimelere sahip Scopus’da on beş ve Web of Science’da 

sekiz makale bilimsel çalışma yayınlamıştır. Covid-19 döneminin sosyal medyayla 

bağlantısı açık bir şekilde ortadır. Fakat Covid-19  döneminde sosyal medya 

pazarlamasıyla ilgili  bilimsel çalışmalar yeterli değildir. Araştırmanın odak 

noktalarından biri de artık normalimizin “Yeni Normal” olan bir dünya olması ve 

sosyal medyanın hayatımızla daha fazla iç içe geçmesi sosyal medya pazarlama 

çalışmalarının önemini arttırmak olduğunu vurgulamaktır.     

Araştırmacılar “Yeni Normal” dönemde sosyal medyanın spor (Escamilla-

Fajardo, Alguacil, & L´opez-Carril, 2021; Bingaman, 2020; Smith, 2020), 

ekonomi/finans (Pano & Kashef, 2020), turizm (Falk, Tveteraas, & Xie, 2021; 

Carvache-Franco, Carvache-Franco, & Carvache-Franco, 2021; Crossley, 2020), 

eğitim (Yaacob & Saad, 2020; Edghiem, Abualqumboz, & Mouzughi, 2020)    

alanlarına etkileri üzerine çalışmalar yapmışlardır. Örneğin, finansal açıdan Jiménez-

Zarco, Clemente-Almendros, González-González ve Aracil-Jordà (2021) İspanya’daki 

mikro-işletme sahibi kadın girişimcilerin pandemi döneminde yaptıkları sosyal medya 

pazarlama çalışmalarının finansal olarak etkisi olup olmadığını araştırmışlardır. Sosyal 

medya pazarlamasıyla finansal performansı arasındaki ilişkiye etki eden marka 

farkındalığı ve eğitim, ayrıca firmanın büyüklüğü göz önünde bulundurulmuştur. 
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Yüksek eğitim seviyesinin ve yüksek marka farkındalığıyla yapılan sosyal medya 

pazarlamasının finansal performansı yüksek seviyede etkilediği görülmüştür. Eğitim 

alanında ise hem sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen eğitimler, hem de akademik 

katkı odaklı araştırmalar yer almaktadır. Literatür açısından Klaus ve Manthiou (2020) 

müşteri deneyimini pandemi döneminin ve sonrasının lüks hizmet araştırmalarına ve 

literatürüne etkisi olup olmadığı, varsa ne gibi farklılıklara neden olduğunu 

araştırmışlardır. Chen, Riantama ve Chen (2021) ise sosyal medyadan müşterilerinin 

seslerini duymaları için markalara veri madenciliği yöntemini önermişlerdir. Yapılan 

araştırmalar Covid-19’un sosyal medya aracılığıyla her alanı nasıl etkilediğini ve 

değiştirdiğini göstermektedir. 

Sosyal medya paylaşımları bu dönemde dikkat çekici niteliğe kavuşmuştur. 

Markalar bu dönemde yaratıcı sosyal mesaj gönderileri oluşturmuşlardır. Markaların 

logolarına sosyal mesafe uygulaması, #evdekal gibi etkilerle uyarılarda bulunması ve 

sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirip sosyal medyada paylaşması marka 

sadakati ve değerine katkı sağladığı bulunmuştur (Zeren & Erkan, 2020).  Bogomoletc 

ve Lee (2021)  Steak-Umm’un Covid-19 döneminde yapmış olduğu dikkat çekici 

sosyal medya paylaşımlarını ele almıştır. Pandemi döneminde Covid-19 hakkındaki 

yanlış bilgilendiren paylaşımlarına karşı Steak-Umm’un bilimsel üslup ile tüketicileri 

bilgilendiren sosyal medya paylaşımları ve sonrasında tüketiciden olumlu geri 

dönüşünden dolayı beş başlık daha yayınlaması ve sonucu araştırılmıştır. Steak-Umm 

bilgilendirici paylaşımlarından sonra tüketicilere ilgileri için teşekkür edip asıl 

işlerinin ürünlerini satmak olduğunu belirtmiştir. Markanın bu paylaşımları ve 

sonrasında gerçekleştirdiği iletişim stratejileri tüketiciler tarafından samimi, özgün 

bulunmuştur. Su, Baker, Doyle ve Yan (2020) tarafından yapılan araştırmada ise 

pandemi döneminde TikTok paylaşımı yapan sporcuların eğlenceli ve özgün 

bulunduğu ve takımı sevdirme gibi fırsatlar oluşturduğu görülmüştür. Nacar ve 

Özdemir (2021) Covid-19 dönemin farklı üç ayı incelenerek 16 e-ticaret web sitesinin 

değişkenleri arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu bulmuştur. Brandfinans tarafından 

yayınlanan rapora göre Türkiye’nin en değerli 10 markasının pandemi dönemindeki 

tweetlerini inceleyen Özoran (2020), Mart ve Mayıs ayları arasındaki paylaşımları 

kategorize etmiştir.  
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Karantina etkisi ve sonrasında tüketicilerin kapalı ortamlara girmek istememesi 

sonucunda markalar kendilerini hatırlatmak amacıyla sosyal medyayı yönelmiştir. Bu 

durum araştırmacılar tarafından farklı yöntemlerle incelenmiştir. Rrustemi, Podvorica 

ve Jusufi (2020) pandemi dönemindeki dijital pazarlamanın tüketici davranışı 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Batı Balkan Bölgesi’ne odaklanan araştırmada 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya ülkeleri üzerinden çalışma 

yapılmıştır. Araştırmada tüketicilerin sosyal medyaya bağımlı olduğu, ürünler 

hakkında olumlu ve olumsuz görüşleri sosyal medya üzerinde paylaşmaya eğilimli 

olduğu ve promosyon gibi paylaşımlara dikkate ettiği ve şirketlerin de bilgilendirme 

konusunda sosyal medyada aktif olduğu bulunmuştur. Nurnafia, Chandra, Marion ve 

Ananda (2021) ise pandemi döneminde hızlı moda markalarının Instagram pazarlama 

faaliyetleri üzerinde araştırma yapmıştır. Çalışmada sosyal medya pazarlama 

stratejilerine odaklanılıp Covid-19 dönemi öncesinden farkını ortaya koyma 

amaçlanmıştır. Tek bir markanın Instagram paylaşımları üzerinde odaklanan vaka 

çalışmasının çıktıları ise Covid-19 öncesi döneme göre daha yoğun paylaşımlar 

gerçekleştirmeleri, ürün tanıtımı odaklı ve tüketicilerin ürünleri hakkındaki gönderi 

paylaşımında artış görülmesi olmuştur. Benzer bir şekilde Iqbal ve Khan (2021) 

Pakistan’daki hazır giyim markalarının sosyal medya pazarlama faaliyetlerini 

(etkileşim, içerik stratejisi, reklam ve güvenilirlik) ve bu faaliyetlerin marka değerine 

etkisini araştırmıştır. Çalışma sonunda olumlu yönde ilişki bulunmuştur. Bir diğer 

araştırma olan Bermoy ve diğerlerinin (2021) araştırması pandemi döneminde sosyal 

medyada gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin gıda ürünleri üzerinde etkisi olup 

olmadığı araştırmışlardır. Araştırma sonunda etkisi olmadığı bulunmuştur. Fakat 

sosyal medya pazarlama faaliyetlerinden tüketicilerin farkında olduğu, tüketici 

memnuniyeti ve sadakatin etkili olduğunu katıldıklarını görülmüştür.  

“Yeni Normal” dönemde yapılan araştırmalar satın alma davranışı üzerinde de 

çalışmalar gerçekleştirmiştir. Andri Wahyu Permana (2021) pandemi döneminde satın 

alma davranışını destekleyen müşteri memnuniyeti ve güven değişkenleri üzerinde 

araştırma yapmıştır. Bu değişkenleri etkileyen dört özellik olarak; sosyal medya, 

marka bilinirliği, marka imajı ve marka deneyimi kullanımı seçilmiştir. Yapılan 

araştırma sonucunda tüm değişkenler pozitif ve anlamlı olduğu ve sosyal medyanın en 

etkili özellik olduğu bulunmuştur. Bir diğer çalışmada Covid-19’un tüketici 
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davranışlarındaki değişim üzerinde araştırma yapılmıştır (Mason, Narcum, & Mason, 

2021). Araştırma sonucunda pandeminin tüketici davranışını büyük ölçüde etkilediği, 

tüketicilerin ürün tanıma-bilgi toplama-değerlendirme ve satın alma sürecinde sosyal 

medyayı daha fazla kullandığını tespit edilmiştir. Prentice, Quach ve Thaichon (2020) 

ise panik satın alma davranışını medya, kaçırma korkusu, hükümet ve etkileyiciler 

üzerinden ölçmüştür. Sosyal medyanın etkili bir şekilde panik satın alma davranışı 

yapılmasına neden olduğu gözlenmiştir. Benzer bir şekilde Ahmed, Streimikiene, 

Rolle ve Duc (2020) ABD’de tüketicilerin korku kaynaklı anlık satın alma davranışı 

gerçekleştirdiğini bulmuştur.  

Satın alma davranışının yanı sıra tüketici psikolojisi üzerinde çalışmalar da 

bulunmaktadır. Seyfi ve Şıvgın (2021) Covid-19 korkusunun tüketiciler ve işletmeler 

üzerindeki etkisinden dolayı Covid-19 korkusu ve sosyal medya pazarlama faaliyetleri 

arasındaki ilişki ve algı incelenmiştir. Araştırma sonucunda korku kaynaklı tüketiciler 

sosyal medya pazarlama faaliyetlerine daha duyarlı olduğu ve şirketlerin de bu 

dönemde daha yaratıcı paylaşımlar gerçekleştirdiği bulunmuştur. Gerritsen, ve 

diğerleri (2021) ise Yeni Zelanda’daki sağlıksız yiyecek-içecek (atıştırmalık, fast-

food, alkolsüz içecekler ve şekerlemeler) markalarının pandemi döneminde yapmış 

oldukları paylaşımların niteliği ve kapsamını incelemiştir. Yapılan paylaşımların 

Covid-19 odaklı olduğu ve tüketicileri duygusal destek oldukları için etkiledikleri, 

markaların bu yolla tüketicinin yanında olduğu imajı yaratıldığı görülmüştür. Bu 

sayede markalar marka sadakati ve satış arttırmayı amaçladığı bulunmuştur. Leeuwen, 

Bargeman, Heslinga ve Bastiaansen (2020) ise karantina döneminde insanların “boş 

vakit”leri ve bunun sonucunda ortaya çıkan psikolojik etkileri araştırmıştır. 

Araştırmada sosyal medyaya yönelen tüketicilerin eğlence amaçlı kullanımının arttığı 

tespit edilmiştir. Benzer bir şekilde Stella, Restocchi ve Deyne (2020), karantina 

döneminin insanlar üzerindeki etkisini araştırmış, dilsel kelime ve hashtag’ler yoluyla 

duygusal profil oluşturmuşlardır.    

4.2.  Covid-19’un Sosyal Medyaya Etkisi 

Covid-19 virüsü insanların yaşam şekline etki ettiği gibi sosyal medyayı da 

etkilemiştir. Kullanıcıların sosyal medya kullanım sıklığı, kullanımı, paylaşımında 

değişikler gerçekleşmiştir. Kullanıcılar daha fazla video-film izlemeye başlamış 
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(%54), uzun süre sosyal medya (%43), mobil (%36) ve iletişim (%42) uygulamaları 

kullanmış, çevrimiçi müzik (%37) ve podcast (%15) dinlemiş, video oluşturmuş ve 

yüklemiştir (%16) (We Are Social & Hootsuite, 2020). Aynı araştırma grubunun 2021 

yılında hazırlamış olduğu raporunda ise aktif sosyal medya kullanıcı sayısı %13.7 

önceki yıla göre artmıştır. Öyle ki dünya nüfusunun %55.1’lik kısmını 

oluşturmaktadır. Sosyal medyanın kullanma nedenlerinin başında ise arkadaş ve 

aileyle bağlantıda kalmak yer almıştır (We Are Social & Hootsuite, 2021).    

MMA Türkiye’nin (2020) raporuna göre Covid-19’un ilk çeyreğinde dijital 

medya ve mobil üzerinde sekiz etki tespit edilmiştir. İlk etki nedeni karantina 

koşullarından dolayı insanların iş yerlerine ve okullarına gidememesi, çalışmanın eve 

taşınmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda iş ve eğitim uygulamalarında kullanım 

ve indirme artışı gerçekleşmiştir. İkinci etki mobile eğlenmek amacıyla oyun 

indirilmesi artmıştır. Üçüncü etki ise insanların sosyal medya ve video izleme 

uygulamalarında daha fazla vakit geçirmesidir. Dünyada 275 milyon, Türkiye’de 6.5 

milyonun üzerine çıkan sosyal medya paylaşımlarına ek olarak insanlar video içeriği 

de bu dönemde daha fazla üretmiştir. Dördüncüsü e-ticaret web sitelerine yönelimin 

artmasıdır. Bir sonraki etki ise dışarıdan yemek sipariş etme veya internet üzerinden 

yemek alışverişi yapmada artış görülmüştür. Altıncı etki spor faaliyetlerinin evde 

yapılmasından kaynaklı spor uygulamalarının indirilmesinde ve kullanımında 

yükselme gerçekleşmiştir. Bu dönemden negatif şekilde etkilenen sektörler ise 

otomotiv ve turizm olmuştur.  

Deloitte (2020) raporunda pandemi döneminde 2021 trendlerini yedi başlık 

altında toplamıştır. Amaç, çeviklik, insan deneyimi, güven, katılım, füzyon, yetenek 

olarak belirlemişlerdir. Amaç bölümünde kendi yapısını ve değerlerini bilen şirketlerin 

misyonuna uygun adımlar atması ve değişime yön vermesidir. Çeviklik, 

pazarlamacıların dinamik, açık ve sade bir yapı oluşturması ve bunu müşterileriyle 

entegre etmesidir. İnsan deneyimi ise kurumsal değer ile tüketiciler bağ kurulmasıdır. 

Markaların daha fazla insani özellikler taşıması ve tüketicilerin deneyim yaşamasıdır. 

Bir başka trend güvendir. Verilen sözlerin tutulması, sözler ve yapılan eylemlerin 

tutarlılığı ve insanların değerlerine yaklaşımla ilişkilidir. Katılım ise müşteri katılımı 

ve stratejileriyle alakalıdır. Bir başka trend olan füzyon, kuruluşlar arası insanlara daha 

iyi hizmet sağlamak için kurulan işbirlikleridir. Farklı sektör arasında yapılan bu 
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işbirliklerinde yaratıcılık ön plandadır. Son trend ise yetenektir. Rakip şirketlerden 

farklılaştırıcı bir unsur olarak kullanılan yetenek, markanın yeteneklerini geliştirmesi, 

yatırım yapmasıdır.     

Ipsos (2020) tarafından yapılan araştırma ise pandemi döneminde tüketicilerin 

evde vakit çokça vakit geçirmesinden kaynaklı eskiye dönüş ve dijital medyayı 

yeniden keşif üzerinden yapmıştır. Araştırma sonucunda sosyalleşme aracının sosyal 

medya olduğu, insanların sosyal medyada ilgilendikleri alanların dezenfektan ve 

hamur işleri olduğu görülmüştür. Evde vakit geçirmekten kaynaklı eski dönüş olarak 

adlandırılan hamur işleri faaliyetlerine ek olarak, spor yapma, de trend olan 

faaliyetlerdendir. Aynı zamanda sosyal engelleri aşmak için görüntülü konuşma ve ev 

partileri, daha az temas sağlamak için temassız ödeme dijitalleşmede trend olan 

paylaşımlar arasında görülmüştür.   

4.3. Yeni Normal’de Sosyal Medya Pazarlamasının Avantajları ve 

Dezavantajları 

Yeni Normal dönemde en önemli sonuçlarından biri hem tüketicilerin sosyal 

medya medyada daha fazla vakit geçirmesi hem de markaların sosyal medyaya daha 

fazla yönelmesi olmasıdır. Sosyal medya kullanıcıları günlük ortalama 65 dakika 

sosyal medyada geçirmeleri geçen yıllara nazaran önemli ölçüde yüksek olduğu 

görülmüştür (Tankovska, 2021). Önceki yıllara kıyasla sosyal medyada görülen bu 

artış markalar için hem bulunulmaz bir fırsat hem de hata yapma durumunda bir 

tehdide dönüşmüştür. 

Olumlu destek paylaşımları yapan markaların farkındalığı yüksek olur. Covid-

19 döneminde birçok marka destek mesajları paylaşmıştır. Bazı markalar duygulara 

hitap eden paylaşımlarda bulunurken bazı markalar ise maddi destekte bulunmuştur. 

Deloitte (2020) raporunda tüketicilerin yanlarında olan markaları olumlu bir şekilde 

hatırladıkları görülmüştür. Raporda markaların eylemleri olumlu ve olumsuz olarak 

ikiye ayrılmıştır. Markaların yapmış olduğu olumlu eylemlerin tüketiciler tarafından 

olumsuz eylemlere göre daha fazla marka farkındalığı kazandırdığı ortaya çıkmıştır. 

Fakat olumsuz eylemlerin marka algısı ve satın alma davranışı değişikliği üzerinde 

daha fazla etkisi bulunmuştur. Raporda görüldüğü üzere tüketiciler markaların bu 

dönemdeki paylaşımlarını, eylemlerini görmezden gelmemektedir.  
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Etkileşim pandemi öncesi dönemde de etkili bir sosyal medya pazarlama 

faaliyetlerindendi. Fakat pandemi döneminde insanların sosyalleşme, boş zamanlarını 

doldurma ve eğlenme ihtiyacı etkileşimli eğlenceli paylaşımlarla birleşmesiyle 

giderilmeye çalışılmıştır. Özellikle TikTok uygulamasının yapısından dolayı müzikli 

videoların popülerleşmesiyle kullanıcılar etkileşimli spor, resim, müzik, yemek ve 

oyunculuk gibi faaliyetleri paylaşarak bu ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Markalar bu 

uygulama yoluyla fenomenler aracılığı veya kendi web siteleri üzerinden ürünlerini 

tanıtmış, trend oluşturmuştur. Dettol markası tarafından oluşturulan 

#HandWashChallenge etiket ile kullanıcılar hem el yıkamanın önemini vurgulamış 

hem de 4 günde 9 milyar görüntülenmeye ulaşmıştır.   

Paylaşımları bilgilendirici, eğlenceli veya etkileşimli yapan markalar 

diğerlerine göre öndedir. Yeni Normal dönemde kullanıcıların bilgi, sosyal etkileşim, 

eğlence ağırlıklı paylaşımlara yönelmiştir. Bu etkenleri birini veya birkaçını kullanan 

markalar tüketiciler tarafından fark edilip etkileşime geçilmiştir. Covid-19 döneminde 

Nescafe 3’ü 1 arada Keyf-i Türk kahvesinin Var Böyle Tipler sosyal medya 

fenomeniyle yaptığı işbirliği örnek olarak verilebilir. Var Böyle Tipler sosyal medya 

hesabı, takipçilerinin Nescafe 3’ü 1 arada Keyf-i Türk paketi ve falıyla çektirdiği 

fotoğraflarını yorumlayarak hem Nescafe’nin reklamını yapmıştır, hem de eğlenceli, 

etkileşimli bir içerik oluşturmuştur.  

Pandemi döneminde insanların ruh hali daha kırılgan bir haline gelmiştir. Bu 

dönemde yapılan paylaşımlar bu bakımdan çok önemlidir. Samimi olmayan, pandemi 

koşullarını düşünmeyen paylaşım yapan markalar tüketicilerin gözünden kaçmamış ve 

bunu sosyal medya üzerinden tepkileriyle belli etmişlerdir.  Bundan dolayı markalar 

paylaşımlarını pandemi koşullarına uygun olarak yapmalıdır. Her sektör bu dönemden 

iyi bir şekilde etkilenmemiştir. En çok etkilenen sektörlerden biri turizm sektörü 

olmuştur. Tüketiciler her ne kadar dışarı çıkıp dolaşmak isteseler de 

yapamadıklarından ve sorumlu bir davranış olmadığından tatil keyiflerini 

ertelemişlerdir. Norveç Cruise Lines’ın yaptığı paylaşım dönemin koşullarına 

uymayarak tüketiciler tarafından olumsuz karşılanmıştır. #FeelFreetoFeelMore 

etiketiyle yayınladığı paylaşımında tatil için kaçmak fikrini vurgulamıştır. Fakat bu 

paylaşım tüketiciler tarafından sorumsuzca yapılan ve tüketiciyi düşünmeyen bir 

paylaşım olarak görülmüştür. 
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4.4. Yeni Normal’de Markaların Sosyal Medya Kullanımı 

Pandemi döneminde markalar tüketicilere ulaşmak için çeşitli sosyal medya 

pazarlama taktikleri ve yöntemleri kullanmışlardır. Yapılan bir araştırmada bu 

taktikler araştırılmış, markaların günlük paylaşımlarının yanı sıra koronayla alakalı 

paylaşımları kategorize edilmiştir (Özoran, 2020). Bunlar; hizmette kolaylaştırma, 

hizmet/ürüne ulaşmada değişiklik ile ilgili bilgilendirme, sağlık çalışanlarına teşekkür, 

sağlık uyarıları, ekonomik destek, çalışanlarına teşekkür, evde kalma sürecini 

kolaylaştıran öneriler/ürünler, umut mesajı, markanın hijyen önlemleri ve ücretsiz 

yapılan hizmet/ürün olarak belirlenmiştir. Markanın tüketicileri sağlık ve hijyen 

konularında uyarılarda bulunup, kendisinin de bu kurallara uyarak örnek olması, 

dönemin getirmiş olduğu kısıtlamalar ve risklerden dolayı çalışanlara minnetlerini 

sunması, destek olması tüketiciler tarafından olumlu karşılanan paylaşımlardır. En çok 

etkileşim sağlanan paylaşım ise hizmet kolaylaştıran paylaşımlar olmuştur. Tüketiciler 

için markaların yapmış olduğu kargo kolaylığı, evlere servis ve çevrimiçi sağlanan 

hizmetler bu kategori altında yer almaktadır. Ayrıca etkileşimi fazla olan 

paylaşımlarda görsel öğeler (fotoğraf ve video) yer almaktadır. Sosyal medyada 

yapılan bu tarz paylaşımların bir kısmı Covid-19 virüsünün yayılmaya başladığı ve 

eve kapanmanın başlarında yoğunluk gösterse de zamanla paylaşımlar azalmıştır. Boş 

zamanın bol olduğu veya evde çalışmanın yoğunluğu içinde kalan tüketiciler için 

markalar zamanla umut, destek, duygusal mesajlarının yanı sıra eğlenceli, etkileşimli 

paylaşımlar yapmaya başlamıştır. Bu tarz paylaşımlarla tüketici hem markayla 

etkileşim içine girmiş hem de eğlenmiştir. Zamanla markalar etiketler yoluyla 

eğlenceli ve düşünceli trendler oluşturmaya başlamıştır. Logoların harflerini ayırarak 

sosyal mesafeye dikkat çekilmesi, Netflix’in billboardlarda diziler hakkında “spoiler” 

vererek evde kalmaya teşvik etmesi, spor markalarının evde etkileşimli spor 

aktiviteleri düzenlemesi, Facebook uygulamasına birlikte izleme özelliğinin 

eklenmesi, Instagram’a markalar kolay satış yapabilmesi için mağaza özelliğinin 

eklenmesi, birçok markanın sosyal medya üzerinden canlı yaparak konser vermesi ve 

markaların logolarına maske takması bu tarz paylaşımlara örnek olarak 

gösterilebilmektedir.   
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4.5. Markaların Covid-19 ile Alakalı Sosyal Medya Paylaşımları 

Şekil 2: Burger King Sosyal Medya Paylaşımı
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Şekil 3: Burger King Sosyal Medya Paylaşımı 

Şekil 4: NBA ve Microsoft Team İşbirliğiyle Sanal Seyirci 
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Şekil 5: Nike'ın Dünya İçin Evinde Oyna Paylaşımı 

Şekil 6: Slack Uygulamasında The Office Serisi 
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Şekil 7: L'oreal Paris'in Sanal Makyaj Uygulaması 

Şekil 8: Starbucks'ın Sosyal Medya Paylaşımı 
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Şekil 9: Galatasaray'ın Sosyal Medya Paylaşımı 

Şekil 10 Netflix'in sosyal medyada canlı yayını 
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Şekil 11: Dettol'un El Yıkama Paylaşımı 

Şekil 12: Nescafe İle Var Böyle Tipler'in İşbirliği 



İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYA PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE SONUÇLARI 

1. SOSYAL MEDYA PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİ ETKİLEYEN

FAKTÖRLER VE SONUÇLARI

Sosyal medya pazarlama faaliyetleri “genç kullanıcılarla empati kurmaya

çalışan ve hatta mevcut markalarla ilişkili tanıdık duyguları daha yüksek bir yaş 

grubuna uygulayan iki yönlü bir iletişim” (Kim & Ko, 2012, s. 1480) olarak 

tanımlanmıştır. Markalar tüketicilerle daha sağlam bağ kurmak ve ilişkileri geliştirmek 

amacıyla tüketiciyle sosyal medya pazarlama faaliyetleri aracılığıyla etkileşime 

girmektedir. Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin önemli etkilerinden dolayı sosyal 

medya pazarlama faaliyetleri kavramının ve özelliklerinin geliştirilmesi, etkilerinin 

araştırılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır.  

Yapılan çoğu araştırmada temel alınan Kim ve Ko (2012) “Do social media 

marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion 

brand” adlı araştırması olmuştur. Lüks markaların sosyal medya pazarlama 

faaliyetlerini eğlence, etkileşim, trend olma, kişiselleştirme ve ağızdan ağza pazarlama 

olarak belirlemiş satın alma niyeti ve müşteri değeri üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Godey ve arkadaşları (2016) lüks markalar odaklı araştırma yapıp Kim 

ve Ko’nun sosyal medya pazarlama faaliyetlerini marka değeri aracılığıyla tercih, 

sadakat ve fiyat primi üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çifci ve Sözen (2017) ise 

sosyal medya pazarlama faaliyetlerine katılımın etkileyicilerinin (markaya güven, 

ürün ilgilenimi ve hatırlamaya değer tecrübe) sonuçlarını (tekrar satın alma ve 

kulaktan kulağa iletişim) araştırmıştır. Diğer çalışmalarda ise Aristoteles’in retoriğin 

(ethos, patos, logos) yola çıkarak sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin marka 

bağlılığına etkisi (Panigyrakis, Panopoulos, & Koronaki, 2020); konaklama 
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sektörünün sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin marka güveni aracılığıyla tekrar 

ziyaret etme niyeti ve marka sadakati (Ibrahim & Aljarah, 2018); algılanan sosyal 

medya pazarlama faaliyetlerinin birlikte yaratma davranışı ve marka deneyimi yoluyla 

müşteri tabanlı marka değeri (Koay, Ong, Khoo, & Yeoh, 2019); giyim markalarının 

sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin algılanan değer aracılığıyla müşteri 

memnuniyeti (Yang, Khan, & Zhang, 2020) araştırılmıştır.  

Bazı araştırmalarda Kim ve Ko’nun sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin 

değişkenleri değiştirilmiş veya çıkarılmıştır. E-ticaret ve sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri üzerinde araştırma yapan Yadav ve Rahman (2017), bu faaliyetlerin satın 

alma niyeti ve marka değeri sonuçlarına odaklanmıştır. Diğer araştırmalardan farklı 

olarak sosyal medya pazarlama faaliyetlerinden eğlence faktörünü çıkarmış onun 

yerine bilgilendirmeyi koymuşlardır. Havayolu sektörü bazında araştırma yapan Seo 

ve Park (2018) ise sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin marka değeri yoluyla 

elektronik ağızdan ağza pazarlama ve bağlılık üzerinde çalışma gerçekleştirmiştir. 

Önceki araştırmalardan farklı olarak elektronik ağızdan ağza pazarlama tüketici 

cevabında yer almış, sosyal medya pazarlama faaliyetlerine algılanan risk eklenmiştir. 

Chen ve Lin (2019) yaptığı araştırmada, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin sosyal 

kimlik, algılanan değer ve memnuniyet aracılığıyla satın alma niyeti, katılım niyeti ve 

devam niyeti üzerindeki etkisini araştırılmıştır. Torres, Augusto, ve Wallace (2018) 

ise banka sektöründeki sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin ve elektronik ağızdan 

ağza pazarlamanın tüketici-marka kimliği yoluyla yüksek fiyat ödeme istekliliğini 

incelemektedir. Önceki araştırmalardan farklı olarak SMMF etkileşim, kişiselleştirme 

ve eğlence olarak ele alınmıştır. 

Özellikle 2010 yılından sonra sosyal medya pazarlama faaliyetleri alanında 

araştırmalar yapılmaya başlanmış fakat hala yeterli bir literatüre sahip olamamıştır. Bu 

araştırmada Yeni Normal’de sosyal medya pazarlaması ve tüketici davranışları 

araştırmamda sosyal medya pazarlama faaliyetleri eğlence, bilgilendirme, trend olma, 

kişiselleştirme olarak ele alınmıştır. Bu faaliyetler içerik kalitesi ve etkileşim yoluyla 

ağızdan ağza pazarlama, satın alma niyeti, marka sadakati ve marka tercihi üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Böylece literatüre katkı sağlanmıştır.  
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1.1.Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerini Etkileyen Faktörler 

1.1.1. Eğlence 

Sosyal medya pazarlamasında eğlence faktörü birçok araştırmacı tarafından 

güçlü ve etkili bir faktör olarak kabul edilmiştir (Killian & McManus, 2015; Godey, 

ve diğerleri, 2016). Her araştırmacı eğlence faktörünün farklı özelliklerini ortaya 

koyarak tanımlamıştır. Sosyal medyada eğlencenin farklı özellikleri; Agichtein ve 

arkadaşlarına göre (2008) keyif alma ve oyunun sonucu (Godey, ve diğerleri, 2016), 

Muntinga (2013), Baldus ve arkadaşları (2015) ve Courtois, Mechant, De Marez ve 

Verleye (2009)çalışmalarında rutinden kaçma ve rahatlama (Vale & Fernandes, 2018; 

Godey, ve diğerleri, 2016), Manthiou, Chiang ve Tang’a göre haz odaklı yaklaşım 

(Godey, ve diğerleri, 2016) olarak tanımlamalarında yer almıştır. Tüm bu özellikler 

göz önüne alındığında sosyal medyada eğlence faktörünü şu şekilde tanımlayabiliriz; 

Eğlence, tüketicide keyif alma, eğlenme,  rahatlama ve günlük sıkıntılardan uzaklaşma 

fırsatı gibi olumlu duygular yaratan hedonik motivasyon odaklı bir sosyal medya 

faaliyetidir.  

Sosyal medyada eğlence faaliyetleri hem kullanıcılar hem de markalar 

tarafından oluşturulmaktadır. Oluşturulan faaliyetler çeşitli yöntemler yoluyla 

gerçekleşmektedir. Bu yöntemler komik video, resim, yazılar olabileceği gibi 

yarışmalar, konserler, oyunlar da olabilmektedir (Killian & McManus, 2015). 

Kullanıcılar ve markalar bu faaliyetleri gerçekleştirmek için sosyal medya 

uygulamalarının her biri farklı özelliklerinden yararlanmaktadır. Tiktok’un müzik 

eşliğindeki paylaşımları, Instagram’ın Reels videoları ve canlı yayınları, Pinterest ve 

Youtube’un sanal deneme uygulamaları gibi sosyal medya uygulamalarının özellikleri 

eğlence faktörüne katkıda bulunmaktadır.  

Sosyal medya marka ile tüketici arasındaki ilişkide aracı olmasıyla eğlence 

faktörünün önünü açmaktadır (Killian & McManus, 2015). Markalar yaptıkları 

eğlenceli paylaşımlarla tüketicileri kendi sayfalarına çekerek etkileşim ve iletişim 

sağlamıştır. Twitter’de Burger King’in tüketicilerin paylaşımlarına ve güncel olaylara 

eğlenceli şekilde yorumda bulunması örnek olarak verilebilmektedir. Ayrıca markalar 

tüketicilere ulaşmak için influercer’larla birlikte çalışıp eğlenceli paylaşımlarda 

bulunabilmektedir. En iyi örneklerden biri Var Böyle Tipler Instagram hesabı 
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üzerinden Nescafe 3’ü 1 arada Türk kahvesini tanıtmak amaçlı eğlenceli paylaşımlarda 

bulunulmasıdır. Nescafe 3’ü 1 arada Türk kahvesini içen tüketiciler fallarını Var Böyle 

Tipler’e gönderdiklerinde Var Böyle Tiplerin Instagram story’sinde falları esprili 

şeklinde yorumlandı. Verilen sosyal medya eğlence faaliyetlerinin örnekleri markayla 

tüketici arasındaki iletişimini kolaylaştırdığı (Killian & McManus, 2015), samimi bir 

ortam oluşturduğu, tüketicilerin markayla etkileşime girmek için motive olduğu 

(Godey, ve diğerleri, 2016) söylenebilmektedir.  

1.1.2. Bilgilendirme 

Bilgilendirme ve eğlence sosyal medyanın iki önemli birleşenidir. Sosyal 

medya başlangıçta eğlendirmek ve bilgi paylaşmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyal 

medyanın yaygınlaşmasıyla insanların bilgiye ulaşımını kolaylaşmış (Khan, Joshi, & 

Gulhane, 2019) ve sosyal medyayı da güncel olayları ve haberleri takip etmek için 

kullanmaya başlamıştır (Tankovska, Statista, 2021). Sosyal medya güncel olaylar ve 

durumları, ürün arama ve tartışmalar hakkında zemin hazırlaması (Khan, Joshi, & 

Gulhane, 2019), tüketicilerin marka hakkında bilgi edinmek istediğinde markanın 

kendi paylaşımlarının yanı sıra diğer tüketicilerin deneyim ve önerilerini göz önünde 

bulundurduğu sosyal medya faktörü olmasını sağlamıştır. Böylece bilgilendirmenin 

gittikçe artan önemi birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. 

Önceki araştırmalarda sosyal medyada bilgilendirme faktörünün öneminden 

bahsedilmiştir. Lu ve Hsiao (2010) çevrimiçi web hizmetleri ve topluluklarının 

etkileşim ve bilgi paylaşımına etkisini, Senecal ve Nantel (2004) tüketicilerin diğer 

tüketicilerinin deneyiminden etkisini, M. Hajli (2013) etkili bilgi kaynaklarını (Khan, 

Joshi, & Gulhane, 2019), Gao ve Kaufaris (2006) müşteri tutumuna etkisini,  Taylor 

ve arkadaşları (2011) da bilgilendirmeyle müşteri tutumunun ilişkisini, Phau ve Teah 

(2009) mobil mesaj reklamcılığı bilgilendirmesini, Lee ve Hong (2016) sosyal medya 

reklamcılığı ve bilgilendirmenin satın almaya etkisini, Kimve Niehm (2009) bilgi 

kalitesi ve e-sadakat ilişkisini (Alalwan, 2018) araştırmıştır. Yapılan araştırmaların 

genellikle ortak noktalarının bilgilendirmenin tüketici üzerinde etkisi olmuştur. 

Araştırmalarda etkilerin aracısı değişmiş ama bağımlı değişken ve bağımsız değişken 

bilgilendirme faktörü ve tüketici/müşteri olmuştur. Bu durum bilgilendirmenin 

tanımlarına da yansımıştır. 
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Bilgilendirme Lee ve Hong (2016) tarafından “gönderinin müşterinin yanıtını 

rasyonel olarak alma becerisi” olarak tanımlanmıştır (Alalwan, 2018, s. 69). Rotzoll 

ve Haefner (1990) bilgilendirme, müşterinin satın alma niyetine etki edecek kadar bilgi 

verilmesi (Alalwan, 2018) şeklinde açıklamıştır. Gummerus ve diğerleri (2012),  

Muntinga (2013)ve Zaglia’a (2013) göre bilgilendirme markanın kendisi hakkında son 

haberleri vermesi ve diğer tüketicilerin marka hakkındaki deneyimlerini diğer 

tüketicilerle paylaşmasına olan ihtiyacı olarak açıklanmıştır. Tanımlara bakıldığında 

bilgilendirmenin rasyonel olarak tüketicinin marka hakkında düşüncelerini etkileyen 

sosyal medya faktörü olduğu söylenebilmektedir.  

1.1.3. Trend Olma 

Statista’nın yapmış olduğu araştırmada tüketicilerin %36.5’i sosyal medyayı 

en son haber ve olayları öğrenmek amacıyla kullanmaktadır (Tankovska, Statista, 

2021). Ayrıca önceki araştırmalarda da tüketicilerin bilgi edinmek için sosyal medyaya 

başvurduğu bulunmuştur (Godey, ve diğerleri, 2016). Sosyal medyanın güncel ve 

moda bilgiler içermesi (Khan, Yang, Shafi, & Yang, 2019), ürün ve hizmetler 

hakkında son bilgilere ulaşmayı kolaylaştırması (Seo & Park, 2018) bilgilendirmenin 

yanı sıra son moda olaylar hakkında bilgi sahibi olmayı ve etkileşime geçmeyi 

kolaylaştırır. Son güncel olaylar trend olmayı da bilgilendirme kadar etkilemektedir.  

Sosyal medya bilgi kaynağı bakımından güvenilir bulunmaktadır (Seo & Park, 

2018; Yang, Khan, & Zhang, 2020; Siregar & Kurniawati, 2019). Sosyal medya 

pazarlama faktörlerinden biri olan trend olma ise bir markayla alakalı en son ve en 

güncel bilgilerin yayılmasıdır (Yang, Khan, & Zhang, 2020; Wang, Ahmed, Deng, & 

Wang, 2019; Siregar & Kurniawati, 2019; Khan, Yang, Shafi, & Yang, 2019). Yapılan 

araştırmaların sonucu ve trend olmanın tanımına bakıldığında tüketicilerin sosyal 

medyada trend olan olaylara bilgi kaynağı olarak güvenilir bulduğu 

söylenebilmektedir. Fakat sadece trend olmaya güvenilir bilgi kaynağı olması etki 

etmemektedir. 

Muntinga ve diğerleri (2011) tarafından yapılan bir araştırmada sosyal 

medyada moda bilgilerin motivasyonları açıklanmıştır. Bu motivasyonlar: gözetim, 

bilgi, satın alma öncesi bilgi, ilhamdır. Gözetim, herhangi bir tüketicinin sosyal 

çevresindeki kişileri gözlemlemesi ve bilgisini yenilemesidir. Bilgi, marka hakkındaki 
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güncel bilgilerin öğrenmek için tüketicinin diğer tüketicilerin deneyimlerinden ve 

markaların sunmuş olduğu bilgilerden yararlanmasıdır. Satın alma öncesi bilgi, ürünü 

satın almadan önce doğru karar vermek için marka topluluklarının yapmış olduğu ürün 

incelemelerini değerlendirmesidir. İlham ise, markayla alakalı elde edilen bilgilerin 

kaynağı, elde edilme şeklidir (Wang, Ahmed, Deng, & Wang, 2019; Siregar & 

Kurniawati, 2019; Godey, ve diğerleri, 2016). Örneğin “VSCO girl” Amerika oluşan 

bir tüketici akımdır. Bu akımı benimseyen tüketiciler belli markalardan alışveriş yapar 

(Hydro Flask, Crocs, Burt's Bees gibi), belli tarzda giyinir (Kanken sırt çantası, 

AirPods şarj kutusuyla, deniz kabuğu bileklik gibi) ve belli bir yaşam tarzına (çevreci-

dijital-rahat) sahiptir. Bu akıma dahil olmak isteyen bir tüketici öncelikle VSCO girl 

yaşam tarzına sahip olan tüketicileri gözlemler, sonra markalardan ve müşterilerinden 

ürünleri hakkında bilgi edinir. Satın almadan önce ürün incelemesini yapar. İlham 

kaynağı ise bu akımda olan kişilerin sosyal medya görmesi olarak açıklanabilir.     

1.1.4. Kişiselleştirme 

Kişiselleştirme için çok sayıda tanım bulunmaktadır. Bu araştırmada sosyal 

medya pazarlama faaliyeti olarak kişiselleştirme ele alındığından sosyal medyada 

kişiselleştirilme üzerinde durulmuştur. Godey ve diğerleri (2016, s. 5835) göre 

“kişiselleştirme, sosyal medyanın kişiselleştirilmiş bilgi arama ve kişiselleştirilmiş bir 

hizmet sağlama” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca kişiselleştirme tüketicilerle etkileşimi 

arttırmak amacıyla markaların tüketicilere sağladığı özelleştirilmiş mesajlar şekilde de 

açıklanmıştır. (Wang, Ahmed, Deng, & Wang, 2019). Buradaki özelleştirilmiş 

mesajlar belirli bir hedef kitleye yönelik olabileceği gibi (Yang, Khan, & Zhang, 2020) 

ilgili hedef kitleye odaklı olabilmektedir (Wang, Ahmed, Deng, & Wang, 2019). 

Schmenner tarafından ise “kişiselleştirme, bir hizmetin bireysel tercihleri karşılamak 

için ne ölçüde kişiselleştirildiği” şeklinde tanımlanmıştır (Wang, Ahmed, Deng, & 

Wang, 2019). Tanımlardan hareketle “Kişiselleştirilmiş mesajlar tüketiciye ne kadar 

ona özel hizmet-ürün sağlamaktadır?” sorusu üzerinde odaklanmıştır. Bir başka soru 

ise “Kişiselleştirilmiş sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler üzerindeki 

etkisi nedir?”dir. 

Önceki araştırmalarda kişiselleştirmenin marka sadakati ve yakınlığı üzerinde 

önemli bir ölçüde etkisi olduğu bulunmuştur (Godey, ve diğerleri, 2016; Siregar & 
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Kurniawati, 2019; Torres, Augusto, & Wallace, 2018; Liu, Shin, & Burns, 2021). 

Marka sadakatinin yanı sıra kişiselleştirilmiş mesajlarla satın alma niyeti, tüketiciyle 

iletişim, marka iyileştirmesi ve müşteri memnuniyetinde (Seo & Park, 2018) de olumlu 

bir etkisi vardır (Killian & McManus, 2015). 

1.1.5. İçerik Kalitesi 

1996 yılında Bill Gates “Content is King” adlı yazısını Microsoft’un sayfasında 

yayınlanmıştı. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen bu gerçek hala ortadır. Markalar ilgi 

çekici içerikleri tüketicilerin ilgisini çektiği (Duong, Wu, & Le, 2020), markayla 

tüketici arasındaki ilişkinin olumlu olduğu (Shawky, Kubacki, Dietrich, & Weaven, 

2020), tüketici katılımının arttığı ve marka farkındalığı sağladığı  (Dabbous & Barakat, 

2020), marka güven algısını etkilediği, diğer müşterilerden desteklemesini, satın alma 

niyetini arttığı bulunmuştur (Al-Qudah, 2020). Böyle önemli etkilere sahip olan içerik 

kalitesi, birçok araştırmacı tarafından farklı yönleriyle tanımlanmış ve araştırılmıştır. 

İçerik; görsel, video, ses ve metinle desteklenen marka, ürün veya tanıtım 

içeren mesajlardır (Duong, Wu, & Le, 2020). Öztamur ve Kalakadılara (2014) göre 

içerik kalitesi, içeriğin zenginliğiyle ilgilidir. İçerik zenginliği ise araştırmacılar 

tarafından orijinallik, anlaşılırlık, güncellik ve bilginin derinliğiyle alakalıdır (Kraus, 

Gast, Schleich, Jones, & Ritter, 2019). Carlson, Rahman, Voola vev Vries (2018, s. 

85) tarafından içerik kalitesi ise “tüketicinin markanın sosyal medya sayfasındaki

markayla ilgili bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, alaka düzeyi ve güncelliğine ilişkin 

algısı” şeklinde açıklanmıştır. Triantafillidou ve Siomkos’a (2018) göre de içerik 

kalitesini belirleyen içeriğin eğlendirme ve rahatlatma özelliğinin olmasıdır. Fakat 

içerik kalitesi sadece markanın yayınladığı içeriğin özelliklerinden etkilenmez. Sosyal 

medyada yayınlanan içeriğin hedef aldığı hedef kitlesi, sosyo-kültürel, ekonomik 

özellikleri ve demografik özelliklerinden etkilenir (Kraus, Gast, Schleich, Jones, & 

Ritter, 2019). Bu yüzden markalar içerik kalitesinin zenginliğini ve tüketici katılımını 

arttırmayı amaçlıyorsa bulunulan koşullar ve hedef kitlenin özelliklerini göz önünde 

bulundurmalıdır. 
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1.1.6. Etkileşim 

Sosyal medyanın en belirgin özelliklerinden olan etkileşim markayla tüketici 

arasındaki iletişimin yapısını değiştirmiştir (Godey, ve diğerleri, 2016; Seo & Park, 

2018; Khan, Yang, Shafi, & Yang, 2019). Sosyal medyanın tüketiciler tarafından her 

yerde kullanılabilmesi, günlük yaşamlarında vakitlerini -144 dakika- (Tankovska, 

Statista, 2021) sosyal medya platformlarında geçirmeleri etkileşimi arttıran 

nedenlerden olmuştur (Torres, Augusto, & Wallace, 2018). Tüketiciler artık sadece 

markaların gönderilerini okumamaktadır. Gönderileri birbiriyle paylaşma, 

yorumlama-tartışma, beğenme ve içerik oluşturma gibi etkileşim yoluyla değer 

yaratma sürecinde aktif katılımcılara dönüşmüştür (Shawky, Kubacki, Dietrich, & 

Weaven, 2020; Seo & Park, 2018).  

Muntinga ve arkadaşları (2011) tarafından etkileşim, “benzer düşünen 

başkalarıyla tanışmak, etkileşimde bulunmak ve onlarla belirli ürünler / markalar 

hakkında konuşmak için marka ile ilgili sosyal medya platformlarına katkıda bulunan 

kullanıcıların birbiriyle iletişime geçmesi” şeklinde tanımlanmıştır (Godey, ve 

diğerleri, 2016, s. 5834; Yang, Khan, & Zhang, 2020). Baldus ve arkadaşlarına (2015) 

göre etkileşim, tüketicilerin kendileriyle benzer duygu ve düşüncede olan tüketicilerle 

bağ kurmak ile ilişkili olduğudur (Vale & Fernandes, 2018). Etkileşim aynı zamanda 

marka ile tüketici arasındaki iki yönlü iletişim olarak da tanımlanmıştır (Shawky, 

Kubacki, Dietrich, & Weaven, 2020; Wang, Ahmed, Deng, & Wang, 2019). Daha 

önceki araştırmaların tanımlarına bakıldığında tüketici ile marka, tüketiciyle tüketici 

arasındaki paylaşımın gerçekleşmesine olanak sağlayan etkileşimin sosyal medya 

platformlarının önemli bir faktörü olduğu söylenebilmektedir. 

Sosyal medyanın iletişim özelliği tüketiciyle marka arasındaki iletişimi 

etkilemiştir. Artık pasif olmayan tüketici markayla iletişimi geçmiş diyalogdan da öte 

iletişim türleri gerçekleşmiştir. Bu sayede sosyal medyada ikili iletişimin daha 

karmaşık yapıya dönüşmüştür. İletişim içinde sadece marka ve tüketici arasında 

olmaması, tüketicilerin kendi aralarında veya marka toplulukları arasında marka 

hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirmesi bu karmaşık yapıyı göstermiştir. (Shawky, 

Kubacki, Dietrich, & Weaven, 2020). Gallaugher ve Ransbotham (2010) müşterinin 

sosyal medyada iletişim aktifliğini 3 etkileşim şekliyle açıklamıştır. İlk etkileşim şekli 
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megafondur. Burada markadan müşteriye yönelik iletişim gerçekleştirmektedir. 

İkincisi ise mıknatıstır. Müşteriden markaya yönelik iletişim yaşanmaktadır. Son 

olarak müşterilerin kendi aralarında yaptığı iletişim olan monitördür (Godey, ve 

diğerleri, 2016). Tek başına markanın paylaşım yapması etkileşim için yeterli değildir. 

Tüketicilerin etkileşime katılımı için bir motivasyona sahip olması gerekir (Godey, ve 

diğerleri, 2016). Motivasyonun sağlanması markanın gerçekleştirdiği paylaşımın ortak 

değerler ve ilgilerin yanı sıra diğer tüketicilerin veya markanın yaptığı olumlu 

cevapların etkileşimi desteklemesiyle oluşur (Chiang, Tu, & Wang, 2018).  Kısacası 

markalar yüksek etkileşim için içeriklerini de etkileşim odaklı yapmaları ve tüketicileri 

motive etmeleri gerekmektedir.  

1.2. Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketiciler Üzerindeki Etkileri 

1.2.1. Ağızdan Ağza Pazarlama  

İnsanlığın başlangıcından beri insanlar birbirine bilgi ve deneyimlerini 

aktarmışlardır. Bu bilgi ve deneyim pazarlamayı içermesi ağızdan ağza pazarlamanın 

düşünüldüğünden daha erken başladığını göstermektedir (Torres, Augusto, & Wallace, 

2018). Ağızdan ağza pazarlama (WOM),  Litvin, Goldsmith ve Pan (2008, s. 459) 

tarafından “tüketiciler arasında bir ürün, hizmet veya kaynakların ticari etkiden 

bağımsız olduğu bir şirket hakkında iletişim” şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca 

tüketicinin yakın çevresiyle marka hakkında olumlu konuşması da WOM’un 

kapsamındadır (Puspaningrum, 2020). Chakraborty ve Bhat’a (2018) göre de WOM 

resmi olmayan ve en az iki kişi arasında gerçekleşen iletişimdir. Özelliğinden dolayı 

yüz yüze gerçekleştirilen WOM, internetin yaygınlaşmasıyla küresel bir hal almıştır 

(Messner, 2020). 

Web 2.0’dan sonra internet kullanıcıları bir marka hakkındaki fikirlerini diğer 

kullanıcılarla paylaşmaya başlamıştır. Paylaşımlar e-WOM’un (Elektronik Ağızdan 

Ağza Pazarlama) temelini oluşturmuştur (Chang, Hsu, Chen, & Kuo, 2019). Durkin, 

McGowan ve Murray (2014) “sosyal medya da e-WOM için ideal bir fırsat” olarak 

açıklamıştır (Torres & Augusto, 2019, s. 529; Khan, Joshi, & Gulhane, 2019). Sosyal 

medya platformlarının, tüketicilerin markalar ve ürünleri hakkında fikir/bilgi aldığı ve 

aynı zamanda kendi deneyimlerini paylaştığı ortamlar (Chakraborty & Bhat, 2018; 
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Chang, Hsu, Chen, & Kuo, 2019) olması bu görüşü desteklemektedir. WOM’dan farklı 

olarak bilgi alımı/paylaşımı yakın çevreyle sınırlı değildir, birden fazla kişinin 

bilgilendirilmesi için yapılmaktadır. Tüketiciler hiç tanımadıkları kişilerin marka 

hakkındaki düşüncelerini ve yorumlarını da değerlendirmektedir (Messner, 2020). 

Ayrıca internetin doğası gereği mekan sınırı bulunmamakla beraber tüketicilerin 

bilgiye ulaşması daha kolay ve hızlıdır (Torres, Augusto, & Wallace, 2018). Kısacası 

e-WOM, WOM’un internet versiyonudur.

E-WOM’un tanımı, Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh ve Gremler’e (2004, s.

39) göre “İnternet üzerinden çok sayıda kişi ve kurumun kullanımına sunulan bir ürün

veya şirket hakkında potansiyel, gerçek veya eski müşteriler tarafından yapılan 

herhangi bir olumlu veya olumsuz ifade” olarak açıklanmıştır. Godey ve diğerleri 

(2016) tarafından tüketicinin bir marka hakkındaki paylaşımları ve sıklığı (Khan, 

Joshi, & Gulhane, 2019), Muntinga ve arkadaşlarına (2011, s. 14) göre de 

“tüketicilerin birbiriyle marka hakkındaki etkileşimi” olarak tanımlanmıştır.  

Yapılan önceki araştırmalarda e-WOM’un özellikleri şu şekilde belirtilmiştir. 

E-WOM; satın alma öncesi belirsizliği azaltan (Chang, Hsu, Chen, & Kuo, 2019),

markaların paylaşımlarından daha güvenilir (Yang, Khan, & Zhang, 2020), öz 

değerlendirme için ulaşılabilir ve etkili bir kaynak (Messner, 2020) olduğu 

görülmüştür. Pazarlamacılar tarafından markaların hizmet veya ürünlerini satın 

almaya yöneltmeyen bir yapısı olması, tüketicilerin kendi olumlu ve olumsuz 

deneyimlerinden oluşması tüketiciler açısından paylaşımların güvenilir olduğu 

görüşünü oluşturmuştur. Ayrıca ürün veya hizmeti satın almadan önce yaşanan risk 

alma hissini azaltması ve kendi görüşünü diğer görüşler çerçevesinde gözden 

geçirmesine olanak tanıması e-WOM’u teşvik etmektedir (Khan, Joshi, & Gulhane, 

2019). 

1.2.2. Satın Alma Niyeti 

Tüketicinin markaya olan tutumunu davranışsal olarak yansıtan satın alma 

olasılığı olarak (Khan, Joshi, & Gulhane, 2019; Dabbous & Barakat, 2020) ifade edilen 

satın alma niyeti, araştırmacılar ve pazarlamacılar açısından kritik bir kavramdır (Kim 

& Ko, 2012). Markalar açısından karlılığını etkileyen bir faktör olması satın alma 

niyetinin kritik olmasının bir başka nedenidir. Bu etkenler göz önünde 
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bulundurulduğunda satın alma niyeti, tüketici davranışları araştırmalarında belirleyici 

faktörler arasında olduğu söylenebilmektedir.  

Satın alma niyeti kavramı hakkında araştırmacılar birçok tanımlama 

yapılmıştır. Bu tanımlarda satın alma niyeti; Huang ve Su (2011) tarafından “bilişsel 

bir davranışın bir parçası” (Dabbous & Barakat, 2020, s. 3), genel değerlendirmenin 

kişisel sonucu (Balakrishnan, Dahnil, & Yi, 2014) ve Huang (2012) göre satın alma 

isteği (Chakraborty & Bhat, 2018) olarak belirtilmiştir.  Aaker (2009), Chang ve Liu 

(2009) ve Keller (1993)“marka değerinin davranışsal sonucu” olarak tanımlamıştır 

(Chakraborty & Bhat, 2018, s. 63). Diğer bir tanımlama ise tüketicinin markanın 

ürününe karşı olan ilgisinden dolayı ileriki zamanda ürünü satın alma olasılığı olarak 

literatürde yer almıştır (Dabbous & Barakat, 2020; Kim & Ko, 2012). Balakrishnan, 

Dahnil ve Yi (2014) satın alma niyetini 3 kategori altında özetlemiştir: satın almaya 

istekli olma, ileride satın almayı düşünme, tekrar satın alma. Özetlenen bu kategoriler 

genel satın alma niyeti tanımlarının ortak noktalarıdır.  

Yapılan araştırmalar satın alma niyetinin tüketici davranışından etkilendiği 

faktöleri ortaya koymuştur. Özellikle sosyal medya üzerinde yapılan araştırmalar 

sosyal medyanın satın alma üzerinde önemli etkisi görülmüştür (Puspaningrum, 2020). 

Hajli M. sosyal medyanın satın almaya niyetine pozitif etkisi olduğunu (Khan, Joshi, 

& Gulhane, 2019), Liang ve Turban (2011) bu etkiye yardımcı pazarlama stratejileri 

geliştirdiği, Han ve Windsor bilgi paylaşımının satın almayı olumlu etkilediğini, Lu 

ve Hsiao (2010) sosyal medyadaki markaların tanınırlığı arttırdığından satın alma 

niyetini arttıracağını, Martín-Consuegra ve arkadaşları (2019) ise markayla olumlu 

etkileşimin satın alama niyetini artıracağını bulmuştur.  

1.2.3. Marka Sadakati 

Marka sadakati, markanın müşteri tarafından oluşturulan kalkanıdır. 

Tüketicinin satın alma ve tekrar satın alma niyeti oluşturmasının yanı sıra tüketicinin 

markayı diğer markalara karşı savunmasını sağlamaktadır (Puspaningrum, 2020). 

Tüketiciler üzerinde özellikle sosyal medyada “markaya katkı sağlama, paylaşma, 

savunuculuk ve sosyalleşme” (Wang, Ahmed, Deng, & Wang, 2019, s. 5) gibi etkileri 

bulunan marka sadakati tüketici davranışları çalışmalarında etkili bir faktör olduğu 

söylenebilir.  
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Marka sadakati hakkında birçok araştırmacı tarafından tanımlanmıştır. Aaker, 

marka sadakatini marka değerinin ana birleşeni olduğunu (Balakrishnan, Dahnil, & 

Yi, 2014) ve tüketicini markaya karşı olan ilgisini veya düzeyini gösterdiğini ifade 

etmiştir (Puspaningrum, 2020). Oliver (1997) tarafından marka sadakati “durumsal 

etkilere ve değiştirme davranışına neden olma potansiyeline sahip pazarlama 

çabalarına rağmen, tercih edilen bir ürün veya hizmeti gelecekte tutarlı bir şekilde 

yeniden satın alma veya yeniden tanıtma konusundaki derin bağlılığı” şeklinde 

tanımlanmıştır. (Schivinski & Dabrowski, 2015, s. 37). Bu tanımlamalara ek olarak 

marka sadakatinin bilişsel ve davranışsal boyutlarını (Balakrishnan, Dahnil, & Yi, 

2014; Godey, ve diğerleri, 2016; Puspaningrum, 2020) vurgulanmıştır. Davranışsal 

boyut tüketicinin markanın ürününü satın almayı düşünmesi veya tekrar satın alması 

olarak belirtilmiştir. Bilişsel boyutu ise satın alma süreci başında tüketicinin belirli bir 

markayı öncelikli olarak düşünmesidir. Bu sayede bir nevi tutarlı bir satın alma 

gerçekleştiren tüketici (Puspaningrum, 2020), markanın rakip ürünlerine 

yönelmemektedir (Morra, Ceruti, Chierici, & Gregorio, 2018). Özellikle geleneksel 

düşünce yapısına sahip ve yeniliğe karşı çekimser olan tüketiciler memnun kaldıkları 

üründen başka ürünü denemeyi düşünmediklerinden dolayı (Schivinski & Dabrowski, 

2015) markalar marka sadakati yoluyla rakiplerine karşı avantaj sağlamaktadır.  

Sosyal medya marka sadakatini oluşturmak için etkili bir faktördür. Markaların 

kendi oluşturduğu web sayfaları, kullanıcılar tarafından oluşturulan fan sayfaları ve 

topluluklar marka sadakatini etkileyen araçlardır. Markaların sosyal medya üzerinden 

paylaşım, tanıtım yapması ve tüketicilerle etkileşime girmesi marka sadakatini önemli 

ölçüde etkilemektedir. Sosyal medya özellikleri dolayısıyla firmalar tarafından diğer 

pazarlama araçlarına göre daha az maliyetli olarak marka sadakati oluşturabilmektedir. 

Ayrıca sosyal medya üzerinden markanın tüketiciye kendini ifade etmesi ve tüketiciyle 

iletişime girmesi marka sadakatini arttırmaktadır (Puspaningrum, 2020). Öyle ki 

sosyal medya platformlarında markanın sayfasını takip etme veya gönderisini 

beğenme marka sadakatini olumlu yönde etkilediği ifade edilmiştir (Schivinski & 

Dabrowski, 2015). Kısacası markalar sosyal medya pazarlama faaliyetleri yoluyla 

etkili bir şekilde marka sadakati oluşturabilmektedir. 
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1.2.4. Marka Tercihi 

Marka tercihi, tüketicinin belli bir markayı diğer markalara tercih etmesidir. 

Marka tercihi hakkındaki geçmiş araştırmalara bakıldığında marka tercihinin 

temelinde tüketici tutum modelinin yer aldığı ve kavramın bilişsel ve markaya karşı 

tutumun oluştuğu ifade edilmiştir (Yasri, Susanto, Hoque, & Gusti, 2020). Keller 

(2003) ise marka tercihini tüketicinin marka bilgisi ve markaya karşı duyduğu hislerin 

markayı öteki markalara tercih etmesi olarak tanımlamıştır (Godey, ve diğerleri, 

2016). Ayrıca Wang (2013) tarafından yapılan tanımda da marka tercihi bir marka 

diğer markalara oranla daha çok isteme olarak belirtilmiştir (Wymer & Casidy, 2019). 

Böylece marka tercihi rasyonel bir tutum olmanın yanı sıra duygusal bir tercihin 

etkisindedir. 

2. TEORİK ALTYAPI

2.1. S-O-R Modeli

Uyarıcı-Organizma-Tepki (S-O-R) modelinin kökeni Pavlov 1902 yılında 

geliştirdiği uyarıcı-tepki teorisine dayanmaktadır (Casaló, Flavián, & Ibáñez-Sánchez, 

2020). 1974 yılında ise Mehrabian ve Russell tarafından uyarıcı-tepki teorisi sosyal 

medya özelliklerine uyarlanmıştır. Uyarıcı sosyal medya özellikleri, organizma marka 

bilinci, tepki ise tüketici satın alma davranışı olarak belirlenmiştir. Böylece 1970’lerde 

benimsenen model birçok araştırmacı tarafından sosyal medya odaklı çalışmalarda 

kullanılmıştır (Dabbous & Barakat, 2020; Duong, Wu, & Le, 2020).  

Merrabian ve Russell S-O-R modelini, “çevresel uyaranların bilişsel veya 

duygusal bir tepki oluşturduğunu ve bunun da tüketicinin davranışsal tepkisini 

yönlendirmesi” olarak açıklanmıştır (Al-Qudah, 2020, s. 3136). Uyarıcılar (S), 

çevreden gelen ve tepkinin nedeni olan etkenler, organizma (O) uyarıcıların işlenmesi 

ve algılanması, tepki ise tüketicilerin uyarıcılara karşı tepki olarak belirtilmiştir 

(Anisimova, Weiss, & Mavondo, 2019; Dabbous & Barakat, 2020; Duong, Wu, & Le, 

2020; Casaló, Flavián, & Ibáñez-Sánchez, 2020; Chang, Hsu, Chen, & Kuo, 2019). 

Modelin işleme süreci ise şu şekilde işlemektedir; Tüketici uyarıcıları alır, organizma 

evresi uyarıcıları tepki evresine geçmesi aracılık eder (Casaló, Flavián, & Ibáñez-
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Sánchez, 2020) ve son evrede tüketici davranışsal tepki verir. Bu işleyiş birçok 

araştırmanın teorik alt yapısını oluşturmuş, araştırmalar için anlaşılır bir kılavuz 

olmuştur. 

Önceki araştırmalarda S-O-R modeli perakende, e-ticaret, sosyal medya 

alanlarında sıklıkla kullanılmıştır. Islam ve Rahman (2017) ile Kim ve Johnson (2016) 

uyarıcıyı marka yayınları, tepkiyi de müşteri yanıtları şeklinde ele almış ve sosyal 

medya odaklı bir araştırma yapmıştır. Casaló, Flavián ve Ibáñez-Sánchez (2020) ise 

Instagram’daki moda markalarının yayınlarını uyarıcı, algılanan yaratıcılık ve olumlu 

duyguları organizma, duygusal bağlılık ve etkileşim niyetlerini tepki olarak 

araştırmışlardır. Hu ve diğerleri (2016) ise çevrimiçi alışveriş web sitelerinin 

özelliklerini uyarıcı, deneyimsel alışveriş değerlerini organizma, satın alma niyetini de 

tepki olarak belirlemiştir. Dabbous ve Barakat (2020), sosyal medyadaki içerik kalitesi 

ve marka etkileşimini uyarıcı olarak ele alıp müşteri bağlılığı ve motivasyon 

aracılığıyla (organizma) marka farkındalığı ve satın alma niyetini üzerindeki etkisini 

(tepki) araştırmıştır. Koay, Ong, Khoo ve Yeoh (2019) ise S-O-R modelinin uyarıcısını 

birlikte davranış yaratma ve sosyal medya pazarlama faktörleri, organizmasını marka 

deneyimi ve tepkisini müşteri temelli marka faaliyetleri olarak incelemiştir. 

Anisimova, Weiss ve Mavondo (2019) tarafından kurumsal marka algılarını uyarıcı 

olarak belirlenip kontrollü ve kontrolsüz iletişim aracılığıyla müşteri memnuniyeti ve 

sadakatine (tepki) etkisi araştırılmıştır.   

 Yapılan araştırmada ise S-O-R modeli sosyal medya pazarlama faaliyetleri ve 

tüketici cevabına uygulanmıştır. Tüketicinin aldığı uyarıcılar sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri olup ortamı sağlayan faktörler ise içerik kalitesi ve etkileşimdir. Tüketici 

üzerindeki etki faktörleri olan ağızdan ağza pazarlama, satın alma niyeti, marka 

sadakati ve marka tercihi ise tepki olarak ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YENİ NORMAL’DE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE 

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ARAŞTIRMASI 

Üçüncü bölümde araştırma yöntemi, bulgular ve bulguların sonuçlarına yer 

verilmiştir. Çalışma Covid-19 döneminde markaların sosyal medya paylaşımları ve 

bunun tüketicilere üzerindeki etkilere odaklanmıştır. Sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri uyarıcı, içerik kalitesi ve etkileşim organizma, tüketici cevabı ise tepki 

olarak ele alınarak S-0-R modeline uyarlanarak yeni bir model oluşturulmuştur. 

Eğlence, bilgilendirme, trend olma, kişiselleştirme, içerik kalitesi, etkileşim, ağızdan 

ağza pazarlama, satın alma niyeti, marka tercihi ve marka sadakatinden oluşan 9 

değişken üzerinde farklı analiz programları uygulanarak çalışma yapılmıştır. 

Araştırma sonuçları istatistiki verilerle desteklenerek analiz edilmiştir.     

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI

Covid-19 virüsünün küresel çapta yayılmasıyla yaşam tarzımızdan günlük

hayat rutinimize ve alışkanlıklarımıza kadar her şey değişti. #Stayhome etiketiyle ile 

tüketiciler evde kalmaya motive olurken markaların çoğunluğu sosyal sorumluluk 

olarak destek olmak için mağazalarını kapatma, çevrimiçi hizmetlere başlama gibi 

atılımlar yaptılar. Bundan dolayı birçok marka fiziksel olarak tüketicilerle ilişki 

kuramadığı için sosyal medya araçlarına ağırlık verdiler. Tüketiciler ise bu dönemde 

sosyal medya zamanını uzun süre harcamada ise z kuşağı başı çekerek %58’i, 

sonrasında milenyumlar %48 ve x kuşağı ise %36 oranında (Watson, 2020) sosyal 

medyada vakit geçirmiştir. Dijitalleşmeye yönelerek uzaktan eğitim çalışmaları, mobil 

perakende, fitness uygulamaları gibi alanların %200 oranında (Deloitte, 2020) 

artmasını etkilemişlerdir. Dijital ortamda daha fazla vakit geçiren tüketiciler çevrimiçi 

trafiği %25,4, çevrimiçi işlemleri ise %42,8 oranında (Clement, 2020) arttırmıştır. 

Deloitte’in hazırlamış olduğu rapora göre ev hayatının dijitalleştiği ve markaların bu 

doğrultuda hareket etmesi gerektiği ve sosyal mesafenin virüs ortadan kalksa bile 
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devam edebileceğini göstermektedir. Bu görüşü destekleyen Trendwatching, yazdığı 

bir makalede bu yeni döneme “Yeni Normal” olarak adlandırmıştır (Jareth, 2020). 

“Yeni Normal” dönemin yukarıdaki çıktılarına bakılırsa hem marka açısından 

hem tüketici açısından sosyal medya kilit noktada ve her iki tarafta kendi ifade etme, 

gösterme ve geliştirme için çaba harcamaktadır. Peki markalar bu konuda ne kadar 

başarılı? Tüketiciler bu markaların çabalarını ne kadarına davranışsal tepki gösteriyor? 

Çalışmanın amacı markaların yeni normal dönemde değişen sosyal medya pazarlama 

faaliyetlerinin tüketici davranışlarına etkisini anlamaktır. Araştırmanın sonunda 

gelecekteki uygulamalar için yol gösterici paylaşımları ve bunun tüketici davranışına 

etkisini ortaya koymaktır. Böylece yeni normallik döneminde doğru paylaşımlarla 

markaların değeri artarak, tüketicileri markaya çekilmesinde kolaylık sağlanacaktır. 

Korona döneminde de sosyal medya pazarlama çabalarıyla tüketici davranışları 

arasında etkileşim ve değişim gerçekleşmiştir. “Yeni Normal” olarak adlandırılan 

dönemin markaların sosyal medyada tüketicileri motive ederek kendilerini hatırlatma 

ve imajını geliştirme ve bunun sonucunda tüketici davranışını etkileme çabaları rehber 

niteliğinde olacak bir model oluşturulmasına önemli kılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

iki model rehberlik etmek üzere seçilmiştir. İlki Godey ve arkadaşları  (2016) 

tarafından oluşturulan kavramsal model, ikincisi ise Mehrabian ve  Russell (1974) S-

0-R (uyarıcı-organizma-reaksiyon) paradigmasının Dabbous ve Barakat (2020)

tarafından sosyal medyaya uyarlanan kavramsal modeldir. 

İki modelin ortak noktaları olduğu gibi bu döneme göre eksik kısımları da 

bulunmuştur.  Modellerin ortak noktası marka ve tüketici arasında etkileşimli iletişim 

ve diyalog olmasıdır. İlk kavramsal model, lüks marka odaklı bir araştırma olup sosyal 

medya pazarlama çabalarının marka değeri aracılığıyla tüketici cevabını araştırmıştır. 

Sosyal medya pazarlama çabalarını, lüks sektör olarak değerlendirdiği için eğlence, 

etkileşim, ağızdan ağıza pazarlama, trend olma ve kişiselleştirme olarak ele almıştır. 

Marka değerini, marka farkındalığı ve marka imajı; tüketici cevabı ise tercih, fiyat, 

sadakat olarak ele alınmıştır (Godey, et al., 2016). Fakat korona döneminde markaların 

sosyal (#evdekal), bilgi (Samsung etkileşimli reklamı), ücret (promosyon gibi) 

paylaşımları göze çarpan paylaşımlardır. Markalar bu dönemde daha fazla etkileşimli 

paylaşım yapmaları etkileşimi sosyal medya pazarlama araçlarından daha fazlası 

yapmış ve çalışmanın odak noktası haline getirmiştir. İkinci kavramsal model olan S-
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O-R modelinde uyarıcı içerik kalitesi ve marka etkileşimi, organizma hedonik ve

faydacı motivasyon ile müşteri bağlılığı, tepki ise marka farkındalığı ve satın alma 

niyeti olarak gösterilmiştir (Dabbous & Barakat, 2020). Dabbous ve Barakat’ın 

modelinde içerik kalitesini etkileyen etmen olmamakla beraber tüketici cevabı tek bir 

yanıtla cevaplanmıştır. Yapılan araştırmada iki kavramsal modeli birleştirerek 

amaçlananlar; 

 Korona döneminde markaların yapmış olduğu sosyal medya pazarlama 

faaliyetlerinin tüketiciye etkisi olup olmadığı, 

 Markaların tüketiciye ulaşmak için kullandığı sosyal medya pazarlama 

faaliyetlerinin içeriğinin niteliği tüketiciye uygunluğu, 

 Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin etkileşime neden olup olmadığı, 

 Bu etkileşim sonucunda tüketici davranışlarına etkileyip etkilemediği, 

 Model sayesinde hangi sosyal medya pazarlama faaliyeti korona döneminde 

markalara yol gösterici nitelikte olabileceğidir. 

Bu amaç doğrultusunda geçmiş araştırmaların rehberliğinde ve S-O-R modeli 

kapsamında, sosyal medya pazarlama faaliyetleri ve tüketici davranışları arasındaki 

ilişki yapısal eşitlik modeliyle incelenmiş ve geliştirilmiştir.  

2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI

Araştırmanın yöntemi ve konusundan dolayı bazı sınırlılıkları vardır.

Araştırma sadece dokuz faktörü ölçmektedir. Bunlar eğlence, bilgilendirme, trend 

olma, kişiselleştirme, içerik kalitesi, etkileşim, satın alma niyeti, marka sadakati, 

marka tercihi ve ağızdan ağza pazarlamadır. Bu değişkenlerin belirlenmesi 

aşamasında, pandemi dönemi göz önünde bulundurulmuş ve temel alınan modeller 

doğrultusunda değişkenler yerleştirilmiştir. Bundan nedenlerden dolayı diğer faktörler 

göz ardı edilmiştir. Ek olarak araştırmanın konusunun sosyal medya olması ve 

çevrimiçi anket yoluyla gerçekleşmiş olmasından dolayı sadece internet kullanıcıları 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma etiği gereği anketin sadece yetişkinler 

tarafından ve belli bir zaman içerisinde doldurulması da araştırma sınırlılıkları 

içerisinde yer almaktadır. 
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2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Covid-19 döneminden dolayı sadece çevrimiçi anket yoluyla internet 

üzerinden yapıldığından Türkiye’de bulunan, yetişkin (+18) ve internet kullanan 

kişilerce anket yapılmıştır. Evren büyüklüğü milyonlarca kişiden oluştuğundan, 

örneklem büyüklüğü (%95 güven aralığında, %5 hata payı esas alınarak) 384 olarak 

hesaplanmıştır (Krejcie & Morgan, 1970). Kolayda örnekleme yöntemiyle 

başvurulmuştur. Bu örneklemin seçilme nedeni internet ortamında daha hızlı ve kısa 

sürede yaş ve eğitim fark etmeksizin büyük bir kitleye ulaşmaktır. Anket Google Form 

üzerinden hazırlanmış olup 30 Ocak – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında kolayda 

yöntemiyle kişilere ulaştırılmıştır. Ankete katılan kişi sayısı 428 olması istenilen 

örneklem büyüklüğüne fazlasıyla karşıladığının bir göstergesidir. Anket sonuçları 

incelendikten sonra yedi kişinin anketinde yanlış cevaplandırma tespit edilmiş 

örneklem sayısı 421’e düşmüştür. Araştırmaya 421 anket üzerinden devam edilmiştir. 

2.2.  Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı 

Çevrimiçi anket üzerinden kolayda örneklem yöntemiyle link paylaşılarak 

yapılmıştır. Google Form aracılığıyla hazırlanan anket iki bölüm ve 41 ifadeden 

oluşmaktadır. Böylece anket sürecinde katılımcıların dikkatinin dağılması önlenmek 

istenmiştir. Anketin başında sosyal medya pazarlama faaliyetlerini daha kolay 

anlaşılması için Covid-19 dönemindeki pazarlama faaliyetlerine dört adet görsel örnek 

verilerek ve kişiler aydınlatılmıştır.  

İlk bölümde demografik ve betimleyici sorular, sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri (eğlence, bilgilendirme, trend olma, kişiselleştirme) ve içerik kalitesi yer 

almaktadır. Demografik özelliklerde yaş, cinsiyet, eğitim durumu sorulmuştur. 

Betimleyici sorular ise katılımcıların genel sosyal medya kullanımı, Covid-19 sonra 

sosyal medya kullanımı ve markaların Covid-19 sonrası sosyal medya kullanımı 

şeklinde üç adet soru sorulmuştur. Katılımcıların sosyal medya kullanımı hakkındaki 

iki sorusuna: uç noktaları “Azaldı” ve “Arttı” olan bir 5’li bir ölçek verilmiştir. 

Markaların sosyal medya kullanımı sorusuna ise 5’li likert ölçeği yöntemiyle “1: 

Kesinlikle Katılmıyorum”, “2: Katılmıyorum”, “3: Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum”, “4: Katılıyorum”, “5: Kesinlikle Katılmıyorum” olarak hazırlanmıştır. 
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İkinci bölümde ise etkileşimin ve tüketici cevaplarının (ağızdan ağza 

pazarlama, satın alma niyeti, marka tercihi, marka sadakati) soruları yer almaktadır. 

Faktör ölçekleri 5’li likert ölçeği yöntemiyle hazırlanmıştır. “1: Kesinlikle 

Katılmıyorum”, “2: Katılmıyorum”, “3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “4: 

Katılıyorum”, “5: Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde seçeneklendirilmiştir.  

Anket soruları daha önceki çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu 

araştırma kapsamında yapılan geçerlilik ve güvenilirlik testleri sonucunda 13 ifade 

çıkarılmış ve 28 ifade kalmıştır. Kalan ifadeler ve kaynakları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Değişkenler ve Ölçekler 

Değişkenler Ölçümler Uyarlanan Makaleler 

Eğlence Sosyal medyada markaların tüketicileri destekleyen paylaşım ve 

kampanyalarını... 

E1 ilginç buluyorum. (Godey, ve diğerleri, 

2016; Yoshida, Gordon, 

Nakazawa, Shibuya, & 

Fujiwara, 2018) 

E2 keyifli buluyorum. 

E3 eğlenceli buluyorum. 

Bilgilendirici Sosyal medyada markaların içerikleri... 

B1 yararlı bilgiler sunar. (Koay, Ong, Khoo, & 

Yeoh, 2019; Vale & 

Fernandes, 2018) 
B2 faydalıdır. 

Trend Olma Sosyal medyada korona dönemi boyunca markaların... 

TO2 Hesaplarında trend/popüler olan her 

şeyi bulabilirim. 

(Koay, Ong, Khoo, & 

Yeoh, 2019; Seo & Park, 

2018) 
TO3 Paylaşımları moda/popüler olan 

içeriklerden oluşur. 

Kişiselleştirme Sosyal medyada korona dönemi boyunca markalar... 

K2 ihtiyacıma göre bana özel satın alma 

önerilerinde bulundular.  

(Koay, Ong, Khoo, & 

Yeoh, 2019; Seo & Park, 

2018) 
K3 ihtiyacım olan bilgileri kendi sosyal 

medya hesaplarında bulabilmemi 

sağladılar.  
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K4      sosyal medya hesaplarında 

ihtiyaçlarımı karşılayan, yararlı bilgiler 

sundular. 

İçerik Kalitesi Sosyal medyada korona dönemi boyunca markaların tüketicileri destekleyen...  

İK1      içerikleri değerlidir. (Dabbous & Barakat, 

2020; Duong, Wu, & Le, 

2020) 
İK2      paylaşımları yanlış anlaşılmaya neden 

olmamak için hassastır.  

İK3     gönderilerindeki bilgileri değerli 

buluyorum. 

İK4      gönderilerinde kullanışlı bilgilere 

ulaşabiliyorum. 

Etkileşim Et2      Markalar düzenli olarak tüketicilerle 

iletişim kurdu.  

(Koay, Ong, Khoo, & 

Yeoh, 2019; Dabbous & 

Barakat, 2020) 
Et3      Markayla daha kolay iletişim kurmamı 

sağladı. 

Ağızdan Ağza 

Pazarlama 

AAP2      Sosyal medyada paylaşımlar yapan 

markaların içeriklerini blogumda veya 

Twitter, Facebook gibi sosyal medya 

sayfalarımda paylaşmak istiyorum.  

(Godey, ve diğerleri, 

2016; Seo & Park, 2018) 

AAP4      Covid-19 döneminde markaların 

yapmış olduğu paylaşımlar hakkında 

görüşlerimi sosyal medyada 

paylaşırım. 

Marka Sadakati Sosyal medyada korona döneminde tüketicileri destekleyen paylaşımlar yapan 

markaları...  

MS1      diğer tüketicilere öneririm. (Godey, ve diğerleri, 

2016; Khan, Yang, Shafi, 

& Yang, 2019) 
MS2     düzenli olarak ziyaret ediyorum. 

MS3      arkadaşlarıma tavsiye ederim. 

MS4     paylaşım yapmayanlara göre daha çok 

tercih ederim. 

Satın Alma 

Niyeti 

Sosyal medyada Covid-19 döneminde tüketicileri destekleyen paylaşımlar 

yapan markaların ürün veya hizmetlerini...  
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SAN1 arkadaşlarıma tavsiye ederim. (Wang, Cao, & Park, 

2019; Dabbous & 

Barakat, 2020) 
SAN2 denemeyi düşünürüm. 

SAN3 satın almayı düşünürüm. 

SAN4 satın alma olasılığım yüksektir. 

Marka Tercihi MT1 Covid-19 döneminde tüketicileri 

destekleyen paylaşımlar yapan 

markaları tercih ediyorum. 

(Godey, ve diğerleri, 

2016) 

MT2 Özellikle Covid-19 döneminde 

tüketicileri destekleyen paylaşımlar 

yapan markaları seviyorum, bu yüzden 

onları satın almayı düşünüyorum.   

2.2.1. Ön Anket Çalışması 

Hazırlanan anketi potansiyel katılımcılara ulaştırmadan önce beş kişiyle 

görüntülü olarak iletişime geçildi. Ön anket öncelikle bu beş kişiyle yüz yüze 

gerçekleştirilirken anlaşılmaya sorular, kafa karışıklıkları ve yanlış ifadeler üzerinde 

notlar alınmıştır. Bu aşamada görüntülü bir şekilde anketin katılımcılar tarafından 

yapılması, kişilerin anlık olarak kafa karışıklığını farkına varmak olup anketin 

iyileştirilmesinde katkı sağlamaktır.  
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3. ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLERİ

Şekil 13: Yeni Normal'de Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketiciye Etkisi Modeli 

Araştırma Hipotezleri 

H1: SMPF birisi olan eğlence, içerik kalitesini pozitif yönde etkiler. 

H2: SMPF birisi olan bilgilendirme, içerik kalitesini pozitif yönde etkiler. 

H3: SMPF birisi olan trend olma, içerik kalitesini pozitif yönde etkiler. 

H4: SMPF birisi olan kişiselleştirme, içerik kalitesini pozitif yönde etkiler. 

H5: İçerik kalitesi etkileşimi pozitif yönde etkiler. 

H6: Etkileşim, ağızdan ağza pazarlamayı pozitif yönde etkiler. 

H7: Etkileşim, satın alma niyetini pozitif yönde etkiler. 

H8: Etkileşim, marka tercihini pozitif yönde etkiler. 

H9: Etkileşim, marka sadakatini pozitif yönde etkiler. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Verilerin analizi için ilk önce IBM SPSS Statistic Versions 22 kullanılmıştır.

Google Form’daki veriler excell’e dönüştürüldükten sonra SPSS programına 
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aktırılmıştır. Bu programda demografik özellikler için sıklık ve ortalama, güvenilirlik 

analizleri için KMO-Bartlett testi ve Cronbach Alfa analizi, faktörler için betimleyici 

analizlerle ortalama ve standart sapma işlemleri gerçekleştirilmiştir. İkinci aşama olan 

yapısal eşitlik modellemesi için “AMOS 20” programı kullanılmıştır. SPSS’deki 

veriler AMOS programına yüklenerek faktör analizleri, yapısal eşitlik modeli 

oluşturulmuştur.  

4.1.  Normallik 

Faktör analizi yapılmadan önce verilerin normal dağılıp dağılmadığını anlamak 

için normallik testi yapılmaktadır. Normallik testinde basıklık (Kurtosis) ve çarpıklık 

(Skewness) katsayıları -1 ile +1 arasında ise veriler normal olarak dağılmıştır (Lapa, 

Serdar, Kaas, Çakır, & Köse, 2020).  

Tablo 3: Normallik Tablosu 

Değişkenler N Min. Max. Ortalama Çarpıklık Basıklık 

Eğlence 421 1,00 5,00 3,0610 -,328 -,737 

Bilgilendirme 421 1,00 5,00 2,8931 -,132 -,651 

Trend Olma 421 1,00 5,00 3,6295 -,967 ,964 

Kişiselleştirme 421 1,00 5,00 3,3381 -,532 -,260 

İçerik Kalitesi 421 1,00 5,00 3,2916 -,535 -,091 

Etkileşim 421 1,00 5,00 3,6223 -,490 -,201 

Ağızdan Ağıza 

Pazarlama 

421 1,00 5,00 2,2316 ,763 -,459 

Marka Sadakati 421 1,00 5,00 3,0428 -,305 -,562 

Satın Alma Niyeti 421 1,00 5,00 3,2387 -,627 -,191 

Marka Tercihi 421 1,00 5,00 3,5261 -,516 -,367 

4.2.  Demografik Özellikler 

Çalışma çevrimiçi anket yoluyla gerçekleşmiş olup 428 katılımcı tarafından 30 

Ocak – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Anket verilerinin kontrolünden 
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sonra eksik yanıtlar çıkarıldığında katılımcı sayımız 421’e düşmüştür. Anket, yaş, 

cinsiyet ve eğitim durumu farkları gözetmeksizin oluşturulmuştur. Bundan dolayı 

katılımcı profilinin özellikleri Türkiye’de internet kullanan yetişkin bireylerdir.   

Tablo 4: Katılımcıların Yaşı 

YAŞ Sıklık Oran 

18-25 183 43,5 

26-33 156 37,1 

34-41 24 5,7 

42-49 32 7,6 

50 ve üstü 26 6,2 

Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların yaş aralığı sırasıyla, %43,5’i 18-25 yaş 

aralığında, %37,1’i 26-33 yaş aralığında, %5,7’si 34-41 yaş aralığında, %7,6’si 42-49 

yaş aralığında ve son olarak %6,2’si 50 yaş ve üstüdür. Katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunu 18-33 yaş aralığında olan %80,6 ile genç yetişkinlerinden oluştuğu 

görülmüştür. Yetişkin gençlerin çoğunlukta olmasının nedeni anketin çevrimiçi 

ortamda yapılması söylenebilir.   

Tablo 5: Katılımcıların Cinsiyeti 

Cinsiyet Sıklık Oran 

Kadın 245 58,2 

Erkek 176 41,8 

Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet özelliklerine bakıldığında 

katılımcıların %58,2 kadınlardan, %41’8 ise erkeklerden oluşmaktadır.  

Tablo 6: Katılımcıların Eğitim Durumu 

Eğitim durumu Sıklık Oran 

Lise 18 4,3 

Ön Lisans 21 5,0 

Lisans 294 69,8 

Yüksek Lisans 79 18,8 

Doktora 9 2,1 
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Katılımcıların eğitim durumu tablosuna bakıldığında en yüksek orana sahip 

değer %69,8 ile lisans mezunu eğitim durumudur. Bu değeri takip edenler %18,8 ile 

yüksek lisans, %5 ile ön lisans, %4,3 ile lisedir. En düşük eğitim durumu orana sahip 

olan ise doktora mezunu katılımcılardır. Lisans ve lisansüstü eğitim durumunun 

ağırlıkta olması kartopu örneklem yönteminden kaynaklandığı söylenebilir. Anketin 

kişiden kişiye aktarılması ve internet ortamında yapılması oranların yükselmesinde 

etkili olmuştur. 

Tablo 7: Sosyal Medya Kullanımı 

Sıklık Oran 

Çok nadiren 6 1,4 

Haftada 1 veya 2 gün 4 1,0 

Haftada 4-5 gün 16 3,8 

Her gün 395 93,8 

Tabloda görüldüğü üzere sosyal medya kullanımı sorusuna en fazla yanıtı alan 

seçenek her gündür. Katılımcıların %93,8 gibi yüksek bir oranı sosyal medyayı her 

gün kullandığını ifade etmiştir. Katılımcıların diğer yanıtları ise %3,8 ile “Haftada 4-

5 gün”, %1 ile “Haftada 1 veya 2 gün ve %1,4 ile “Çok nadiren” ’dir. Katılımcıların 

yanıtlarına istinaden katılımcıların çoğunun sosyal medya kullanımının çok fazla 

olduğu söylenebilir.    

Tablo 8: Covid-19 Dönemi Sosyal Medya Kullanımı 

SIKLIK ORAN ORTALAMA 
STANDART 

SAPMA 

Azaldı 2 ,5 4,242 ,8881 

Biraz Azaldı 7 1,7 

Değişmedi 94 22,3 

Biraz Arttı 102 24,2 

Arttı 216 51,3 

Covid-19 döneminde sosyal medya kullanımı tablosunda görüldüğü üzere, 

%51,3 ile katılımcıların yarısı bu dönem içerisinde sosyal medya kullanımının arttığını 

belirtmiştir. Bu değeri takip eden yanıtlar ise şunlardır;  %24,2 ile “biraz arttı”, %22,3 
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ile “değişmedi”, %1,7 ile “biraz azaldı”, %0,5 ile “azaldı” ’dır. Katılımcıların %2,2 

kısmı Covid-19 döneminde sosyal medya kullanımının azaldığını ifade etmiştir. 

Katılımcıların ortalamasına bakıldığında 4,242 ile bu dönemde sosyal medya 

kullanımının arttığını ifade ettiği görülmüştür. İfadeler ışığında Covid-19 dönemimin 

sosyal medya kullanımını artmasında etkisi olduğu söylenebilir.  

Tablo 9: Covid-19 Döneminde Markaların Sosyal Medya Paylaşımları 

SIKLIK ORAN ORTALAMA 
STANDART 

SAPMA 

Azaldı 6 1,4 4,337 ,9078 

Biraz Azaldı 12 2,9 

Değişmedi 54 12,8 

Biraz Arttı 111 26,4 

Arttı 238 56,5 

Covid-19 döneminde markaların sosyal medya paylaşımları tablosunda ise, 

%56,5 ile katılımcıların yarısından fazlası bu dönem içerisinde markaların sosyal 

medya paylaşımının arttığını belirtmiştir. Diğer yanıtlar ise şunlardır;  %26,4 ile “biraz 

arttı”, %12,8 ile “değişmedi”, %2,9 ile “biraz azaldı”, %1,4 ile “azaldı” ’dır. 

Katılımcıların %4,3 kısmı Covid-19 döneminde markaların sosyal medya 

paylaşımlarının azaldığını yanıtlamıştır. Tabloda katılımcıların ortalaması 4,337 

olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun Covid-19 döneminde markaların sosyal medya 

paylaşımının arttığını yanıtlamış olduğu görülmektedir. Yanıtlara göre bu dönemde 

markalar sosyal medya paylaşımlarının arttığı ve sosyal medyayı daha aktif 

kullandıkları söylenebilir. 

Tablo 10: Covid-19 Döneminde Markalar Daha Çok Tüketici Odaklı Oldu. 

SIKLIK ORAN ORTALAMA 
STANDART 

SAPMA 

Kesinlikle Katılmıyorum 3 ,7 4,340 ,9056 

Katılmıyorum 14 3,3 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum 65 15,4 

Katılıyorum 94 22,3 
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Kesinlikle Katılıyorum 245 58,2 

Covid-19 döneminde markalar daha çok tüketici odaklı ifadesine ise 

katılımcıların %58,2’si kesinlikle katıldığını işaret etmişlerdir. Katılımcıların diğer 

yanıtlarının oranları;  %22,3 “Katılıyorum”, %15,4 “Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum”, %3,3 “Katılmıyorum”, %7 ile “Kesinlikle Katılmıyorum” ’dur. 

Tabloda katılımcıların ortalaması 4,340 olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun Covid-

19 döneminde markaların daha çok tüketici odaklı olduğunu ifade etmişlerdir.  

4.3.  Betimleyici İstatistikler 

Anketin ilk bölümünde sosyal medya pazarlama faaliyetleri ve içerik kalitesi 

değişkenleri hakkında sorular sorulmuştur. İkinci bölümünde ise etkileşim ve tüketici 

cevaplarının değişkenleri bulunmaktadır. Değişkenlerin tüm soruları 5’li likert 

ölçeğine göre hazırlanmış olup 5 “Kesinlikli Katılıyorum”, 1 “Kesinlikle 

katılmıyorum” olarak belirlenmiştir. 

Tablo 11: Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetleri 

Değişkenler Ölçümler Ortalama Standart Sapma 

Eğlence E1 3,064 1,0990 

E2 3,088 1,1749 

E3 3,031 1,1574 

Bilgilendirme B1 2,886 1,0380 

B2 2,900 1,0711 

Trend Olma TO2 3,580 ,9959 

TO3 3,679 ,9633 

Kişiselleştirme K2 3,316 1,1619 

K3 3,416 1,0848 

K4 3,283 1,0706 

Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinden olan eğlence değişkeninin sorularının 

ortalamaları 3,064, 3,088, 3,031’dir. Ortalamaların sonucunda katılımcıların 

markaların Covid-19 döneminde eğlence içerikli paylaşımlara karşı kararsız kaldıkları 

tespit edilmiştir. Bilgilendirme içerikli paylaşımlar için katılımcılar 2,886 ve 2,900 
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ortalamayla olumsuz ifadelere daha eğilimlidir. Katılımcılar Covid-19 döneminde 

trend olan paylaşımlarda bulunan markaları 3,580 ve 3,679 ortalamayla daha olumlu 

görüşe sahiptir. Kişiselleştirilmiş paylaşımlarda bulunan markalara olumlu bakan 

katılımcılar 3,316, 3,416, 3,283 ortalamayla bunu göstermiştir.  

Tablo 12: İçerik Kalitesi ve Etkileşim 

Değişkenler Ölçümler Ortalama Standart Sapma 

İçerik Kalitesi İK1 3,328 1,1472 

İK2 3,354 1,0782 

İK3 3,150 1,0300 

İK4 3,335 1,0688 

Etkileşim Et2 3,667 1,0322 

Et3 3,577 1,2118 

İçerik kalitesi sorularının ortalamaları 3,328, 3,354, 3,150, 3,335’dir. 

Ortalamaların genel durumundan katılımcıların Covid-19 dönemindeki içeriklerin 

kalitesinde karasız kaldıklarını tespit edilmiştir. Etkileşimli paylaşımların ortalamaları 

3,667 ve 3,577 olup katılımcılar bu dönemde olumluya yakın cevaplar vermişlerdir.  

Tablo 13: Tüketici Cevabı 

Değişkenler Ölçümler Ortalama Standart Sapma 

Ağızdan Ağıza 

Pazarlama 

AAP2 2,090 1,3261 

AAP4 2,373 1,3736 

Marka Sadakati MS1 3,090 1,1553 

MS2 2,793 1,1181 

MS3 3,121 1,1678 

MS4 3,166 1,2055 

Marka Tercihi MP1 3,632 1,1546 

MP2 3,420 1,2077 

Satın Alma Niyeti SAN1 3,083 1,1548 

SAN2 3,361 1,0814 

SAN3 3,318 1,0549 
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SAN4 3,192 1,0926 

Tüketici cevaplarından ağızdan ağza pazarlamanın ortalamaları 2,090 ve 2,373 

olup katılımcılar Covid-19 döneminde tüketicilerin ağızdan ağza pazarlamaya katkı 

sağlamadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların marka sadakatine yönelik 

yaklaşımları 3,090, 2,793, 3,121, 3,166 ortalamalarıyla kararsızlık olmuştur. Marka 

tercihine olan olumluya yakın bir tutum sergilemişlerdir. Marka tercihi ortalamalar 

3,632 ve 3,420 ortalamalarıdır. Katılımcıların satın alma niyeti yönelik yaklaşımları 

ise 3,083, 3,361, 3,318, 3,192 ortalamalarıyla kararsızlık olmuştur. 

4.4.  Güvenilirlik Analizi 

Geçerliliğin olması için öncelikle güvenilirlik analizlerinin yeterli olması 

gerekmektedir. Güvenilirliği test etmek için bu araştırmada iki yöntem kullanılmıştır. 

İlki Cronbach Alfa analizidir. Ölçeklerin iç tutarlılığını hesaplamak için Cronbach 

değerleri hesaplanmıştır. Cronbach kullanılmasının bir başka nedeni ise 5’li likert 

ölçeğinin kullanılmasıdır. Cronbach değerleri 1’e yaklaştıkça güvenilirlik artmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda görülmüş olduğu üzere değişkenlerin güvenirliği yüksektir.  

Tablo 14: Cronbach Alfa Analizi 

Değişkenler Ölçüm Sayısı Cronbach’s 

Alpha 

Sonuç 

Eğlence 3 ,924 Yüksek Derece Güvenilir 

Bilgilendirme 2 ,935 Yüksek Derece Güvenilir 

Trend Olma 2 ,878 Yüksek Derece Güvenilir 

Kişiselleştirme 3 ,885 Yüksek Derece Güvenilir 

İçerik Kalitesi 4 ,887 Yüksek Derece Güvenilir 

Etkileşim 2 ,746 Oldukça Güvenilir 

Ağızdan Ağza Pazarlama 2 ,799 Oldukça Güvenilir 

Marka Sadakati 4 ,903 Yüksek Derece Güvenilir 

Satın Alma Niyeti 4 ,946 Yüksek Derece Güvenilir 

Marka Tercihi 2 ,886 Yüksek Derece Güvenilir 
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İkinci yöntem KMO ve Barlett’in küresellik testidir. KMO testi örneklem 

büyüklüğünü ölçerken Bartlett’in küresellik testi ise veriler arasındaki yüksek 

korelasyonu ölçmektedir. KMO değerleri 0 ile 1 arasında olup 1’e yaklaştıkça kabul 

edilebilirliği artmaktadır. Değerlerin sonuçları 0,5 ile 0,7 arası kabul edilebilir, 0,7 ve 

üstü istenilen değerlerdir (Mundra & Mishra, 2021). Tabloda görülmüş olduğu üzere 

0,920 KMO değeri güvenilirliği istenilen seviyededir. Bartlett’in küresellik testinde 

ise p değeri (Sig.) < 0,05 olması istenir. Araştırmanın p değeri “,000” ile istenilen 

sonucu vermektedir. Yapılan analizler sonucunda değerlerin faktör analizine uygun 

olduğu ve güvenilir olduğu görülmüştür. 

Tablo 15: KMO ve Bartlett’in Küresellik Testi 

Test Değer 

KAİSER-MEYER-OLKİN ÖRNEKLEME YETERLİLİK 

ÖLÇÜSÜ 

,920 

BARTLETT'İN 

KÜRESELLİK TESTİ 

Ki-Kare 10007,849 

Df 378 

Sig. ,000 

5. YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

Model hipotezlerini test etmek içinse yapısal eşitlik modeli (SEM) kullanılmıştır.

Gefen ve arkadaşları tarafından yapısal eşitlik modeli “birçok bağımsız ve bağımlı yapı 

arasındaki ilişkilerin eşzamanlı olarak modellenmesine izin veren çok popüler bir 

ikinci nesil teknik” (Dabbous & Barakat, 2020, s. 4) olarak ifade etmiştir. Değişkenleri 

ayrı ayrı değil aynı anda analiz etmesi, “ölçüm hataları, kalan hata terimleriyle 

toplanmaz ve bu da modelin sonuçlarının güvenilirliğini arttırması” (Miao, Zhang, 

Wu, Zhang, & Jiang, 2020, s. 581) özelliklerine sahip olmasından dolayı yapısal eşitlik 

modeli seçilmiştir. 

5.1.  Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayıcı faktör analizi araştırmacının geçmiş literatüre dayanarak 

oluşturduğu bir modelin, araştırma verilerine uygunluğunu ölçmek için 
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kullanılmaktadır (Wolfle, 2003). Jöreskog’a (1973) göre doğrulayıcı faktör analizi 

ölçüm ve yapısal kısım olmak üzere iki bölümden oluşur. Ölçüm kısmında değişkenler 

analiz edilirken yapısal bölümde modeli eşit sistem üzerinden bağlanmasıyla en çok 

olabilirlik (maximum likelihood) tahmini yapılmaktadır. 

Uyum endeksleri incelenirken tek bir endeksin uyumlu olması tek başına 

yeterli değildir. Yapısal eşitlik modelinde birçok uyum endeksi bulunmaktadır. Bu 

araştırmada üzerinde durulan uyum endeksleri Ki-Kare test istatistiği (𝑋2/ Df), uyum

iyiliği endeksi (GFI), düzeltilmiş uyum iyiliği endeksi (AGFI), artan uyum endeksi 

(IFI), normlaştırılmış uyum indeksi (TLI), karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), 

normlaştırılmış uyum indeksi (NFI), ortalama karekökü (RMSEA) olarak 

belirlenmiştir. Ki-Kare test istatistiği sıklıkla kullanılan uyum iyiliği endeksidir. 

Sonucu bazı kaynaklarca 3’ün altında (Wolfle, 2003) bazı kaynaklarca örneklem 

büyüklüğüne göre bu sonucun değişebileceğini ve 5’in altında olması (Erkorkmaz, 

Etikan, Demir, Özdamar, & Sanisoğlu, 2013) gerektiği savunulmuştur (Arbuckle, 

2005; Doll, Xia, & Torkzadeh, 1994). GFI değeri ise 0,90 ile 1 arasında iyi uyum 

olarak tanımlanırken 0,80 ile 0,90 arası kabul edilebilir olarak tanımlanmıştır (Doll, 

Xia, & Torkzadeh, 1994; Mundra & Mishra, 2021). AGFI endeksi için 0,90’un üstü 

iyi uyum olarak, 0,80 ile 0,90 arasında kabul edilebilir uyum olarak belirlenmiştir 

(Doll, Xia, & Torkzadeh, 1994; Mundra & Mishra, 2021). IFI ve TLI endeksleri 0 ile 

1 arasında olup 1’e yaklaştıkça uyum iyiliği artar ve 0,90’dan yüksek değerler uyum 

iyiliğini gösterir (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). CFI endeksi 0,90 ile 0,95 

arası iyi uyum, 0,95 ve üstü mükemmel uyum olarak kabul edilir. NFI endeksi 0 ile 1 

arasında olup 1’e yaklaştıkça uyum iyiliğinin arttığını göstermektedir. Değer 0,90’dan 

yüksek olduğunda iyi uyum olarak ifade edilir (Doll, Xia, & Torkzadeh, 1994). 

RMSEA endeksi için birçok görüş bulunmakla beraber 0’a ne kadar yakınsa o kadar 

iyidir. Fakat 0,05 ile 0,10 arasındaki değerlerde iyi uyum olarak görülmektedir 

(Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008).   

Doğrulayıcı faktör analizi ilk olarak 41 ifadenin dokuz (9) faktörü üzerinde 

uygulanmıştır. Eğlence (E), bilgilendirme (B), trend olma (TO), kişiselleştirme (K), 

içerik kalitesi (İK), etkileşim (Et), ağızdan ağza pazarlama (AAP), satın alma niyeti 

(SAN), marka tercihi (MT), marka sadakati (MS) tüm soruları yüklenerek doğrulayıcı 
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faktör analizi uygulanmıştır. Uygulanan analiz sonuçlarından yedi uyum iyiliği indeksi 

incelenmiştir.  

Aşağıdaki tabloda incelenen uyum indeksleri, önerilen kriterleriyle sonuçlar 

verilmiştir  (Doll, Xia, & Torkzadeh, 1994; Wolfle, 2003; Arbuckle, 2005; Hooper, 

Coughlan, & Mullen, 2008; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010; Erkorkmaz, 

Etikan, Demir, Özdamar, & Sanisoğlu, 2013; Mundra & Mishra, 2021). 

Tablo 16: Başlangıçtaki Uyum Endeks Sonuçları 

Model Uyum 

Endeksleri 

Önerilen Kriterler Kabul Edilebilir 

Kriterler 

Varsayılan Model 

𝑋2/ Df 1:3 3:5 3,174 

GFI ≥0.90 0.90≥0.80 ,773 

AGFI ≥0.90 0.90≥0.80 ,734 

IFI ≥0.90 - ,888 

TLI ≥0.90 - ,874 

CFI ≥0.95 0.95≥0.90 ,887 

NFI ≥0.90 - ,844 

RMSEA < 0.05 0.05≥0.10 ,072 

Tablodaki sonuçlar doğrultusunda bazı çalışmalarda Ki Kare değeri (𝑋2/ Df)

örneklem sayısının büyüklüğüne göre 5’in altında olabilir. Diğer araştırmalara 3’ün 

altında olması kabul edilir. Böyle bir durumda bakılacak diğer değer RMSEA 

değeridir. RMSEA değeri de 0.05’den büyük olduğundan analiz sonucu iyi değildir. 

Diğer uyum indeksleri de önerilen kriterleri karşılamamıştır. Bu nedenle model 

üzerinde iyileştirme yapılmıştır. 

Tablo 17: Uyum Endeks Sonuçları Son Durumu 

Model Uyum Endeksleri Önerilen Kriterler Kabul Edilebilir Kriterler Varsayılan model 

𝑋2/ Df 1:3 3:5 2,167 

GFI ≥0.90 0.90≥0.80 ,900 

AGFI ≥0.90 0.90≥0.80 ,865 

IFI ≥0.90 - ,965 
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TLI ≥0.90 - ,955 

CFI ≥0.95 0.95≥0.90 ,964 

NFI ≥0.90 - ,936 

RMSEA < 0.05 0.05≥0.10 ,053 

Model üzerinde iyileştirme yapıldıktan sonra model uyum endeksleri 

düzelmiştir. Ki Kare değeri 3’ün altına inmiştir. RMSEA önerilen kriteri karşılamasa 

da kabul edilebilir bir seviyeye gelmiştir. GFI (0,900), AGFI (0,865), IFI (0,965), TLI 

(0,955), CFI (0,964), NFI (0,936), PCLOSE (0,206) değerleri de kriterleri 

karşılamıştır. 
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Şekil 14: Doğrulayıcı Faktör Analizi İlk Hali 
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Şekil 15: Doğrulayıcı Faktör Analizi Son Hali 

5.2.  Geçerlilik Değerlendirmesi 

Model yapısının geçerliliği değişkenlerin modeli tanımlayıp tanımlamadığını 

tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizleri sonrasında yapılan 

yapı geçerliliğini ölçümlenmesi bu araştırmada yakınsak geçerlilik analizi ve ayırt 
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edici geçerlilik analizleri kullanılarak yapılmıştır. Yakınsak geçerlilik analizi dört 

önemli çıktı üzerinden kontrol edilmektedir. Bunlardan ilki faktör yüküdür. Faktör 

yükü 0,55 iyi, 0,63 çok iyi, 0,71 mükemmel olarak kabul edilmiştir (Çapık, 2014). 

Faktör yükü değerleri 0,67 ve üstü çıkmıştır. İkincisi kritik oran (t-değeri) değeri 

1,96’dan yüksek olmalıdır (Yılmaz & Varol, 2015). Tüm ölçümler kritik oran ve faktör 

yükü değerlerini fazlasıyla karşılamaktadır. Sonraki çıktı birleşik güvenilirlik (CR) 

değeridir. CR değerleri en AVE değerlerinden büyük (Yaşlıoğlu, 2017) ve 0,70’den 

büyük olmalıdır (Lapa, Serdar, Kaas, Çakır, & Köse, 2020). Son çıktı ise çıkarılan 

ortalama varyans (AVE)’dır. Bu değerin en az 0,50 olması beklenmektedir. Tüm 

değişkenler 0,50’den yüksek çıkmıştır (Yaşlıoğlu, 2017). 

Tablo 18: Yakınsak Geçerlilik 

Değişkenler Ölçümler Faktör 

Yükü 

Kritik 

Oran  (t-

değeri) 

CR AVE 

Eğlence E1 ,796 0,927 0,810 

E2 ,963 23,977 

E3 ,932 23,222 

Bilgilendirme B1 ,916 0,936 0,880 

B2 ,960 29,280 

Trend Olma TO2 ,890 0,878 0,782 

TO3 ,879 17,939 

Kişiselleştirme K2 ,775 0,889 0,728 

K3 ,881 19,439 

K4 ,899 19,826 

İçerik Kalitesi İK1 ,775 0,889 0,668 

İK2 ,730 15,708 

İK3 ,893 20,013 

İK4 ,860 19,143 

Etkileşim Et2 ,674 0,768 0,628 

Et3 ,895 11,377 
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Ağızdan Ağıza 

Pazarlama 

AAP2 ,833 0,799 0,665 

AAP4 ,798 12,501 

Marka Sadakati MS1 ,897 0,906 0,709 

MS2 ,771 20,409 

MS3 ,914 28,800 

MS4 ,776 20,630 

Marka Tercihi MP1 ,845 0,889 0,801 

MP2 ,942 19,390 

Satın Alma Niyeti SAN1 ,939 0,952 0,832 

SAN2 ,858 25,150 

SAN3 ,896 25,102 

SAN4 ,952 25,952 

Ayırt edici geçerlilik testinde değişkenlerin yansıması olup olmadığı 

incelenmiştir. Ayırt edici geçerlilik testinde her AVE değeri değişkenin korelasyon 

katsayısından yüksek olmalıdır. Tabloda görüldüğü üzere her değişkenin korelasyon 

katsayısı AVE değerinden düşüktür.  

Tablo 19: Ayırt Edici Geçerlilik 

MT E B İK TO K AAP MS Et SAN 

Marka Tercihi 

(MP) 0,895 

Eğlence (E) 0,263 0,900 

Bilgilendirme 

(B) 0,309 0,639 0,938 

İçerik Kalitesi 

(İK) 0,403 0,658 0,723 0,817 

Trend Olma 

(TO) 0,144 0,397 0,381 0,611 0,885 

Kişiselleştirme 

(K) 0,341 0,478 0,576 0,698 0,587 0,853 
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Ağızdan Ağıza 

Pazarlama 

(AAP) 0,492 0,272 0,360 0,352 0,157 0,314 0,816 

Marka Sadakati 

(MS) 0,533 0,461 0,499 0,670 0,463 0,617 0,427 0,842 

Etkileşim (Et) 0,495 0,300 0,359 0,447 0,270 0,530 0,526 0,340 0,792 

Satın Alma 

Niyeti (SAN) 0,574 0,384 0,450 0,568 0,393 0,539 0,332 0,837 0,342 0,912 

6. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

Doğrulayıcı faktör analizinden sonra yol analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda

model uyum endeksine bakıldığında Ki-Kare test istatistiğinin 3’ün altında olmasıyla 

uyumun iyi olduğu görülmüştür. GFI değeri iyi uyum olmasa da kabul edilebilir bir 

seviyededir. RMSEA değeri de mükemmel uyumda (0.05’in altı) olmasa da uyumun 

iyi (0.05 ile 0.10 arası) olduğu görülmüştür. Diğer endeksler önerilen kriterleri 

karşılamaktadır. Aşağıdaki tabloda değerler bulunmaktadır. 

Tablo 20: Model Uyum Endeksi 

Model Uyum 

Endeksleri 

Önerilen 

Kriterler 

Kabul Edilebilir 

Kriterler 

Varsayılan 

model 

𝑋2/ Df 1:3 3:5 2,563 

GFI ≥0.90 0.90≥0.80 ,877 

AGFI ≥0.90 0.90≥0.80 ,848 

IFI ≥0.90 - ,948 

TLI ≥0.90 - ,940 

CFI ≥0.95 0.95≥0.90 ,948 

NFI ≥0.90 - ,918 

RMSEA < 0.05 0.05≥0.10 ,061 

Hipotezler, yol analizi, kritik oranlar ve p değeri üzerinden incelenmiştir. 

Aşağıdaki tabloda yol analizinin dokuz değişkenin dokuz hipotezi ve sonuçları 

bulunmaktadır. İstatistiksel anlamlılık için hipotezlerin p değerinin 0,05’in altında 
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olmalıdır. Hipotezlerin tümünün p değeri 0,05’in altındadır. Hipotezlerin anlamlı ve 

kabul edildiğinin göstergesidir. 

Tablo 21: Hipotez Testleri 

Hipotezler Tahmin Standart 

Yükler 

T Değeri P Değeri Bulgular 

H1: E → İK ,178 ,037 4,766 *** Destekleniyor 

H2: B → İK ,333 ,047 7,128 *** Destekleniyor 

H3: TO → İK ,250 ,048 5,245 *** Destekleniyor 

H4: K → İK ,275 ,047 5,854 *** Destekleniyor 

H5: İK → Et ,390 ,050 7,753 *** Destekleniyor 

H6: Et → AAP 1,049 ,173 6,048 *** Destekleniyor 

H7: Et → SAN 1,892 ,226 8,354 *** Destekleniyor 

H8: Et → MT 1,207 ,171 7,049 *** Destekleniyor 

H9: Et → MS 1,921 ,231 8,328 *** Destekleniyor 

Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin değişkenleri içerik kalitesine ilişkileri 

anlamlı bulunmuştur. Eğlence (β = 0,178, t değeri = 4,766, p <0.05), bilgilendirme (β 

= 0,333, t değeri = 7,128, p <0.05), trend olma (β = 0,250, t değeri = 5,245, p <0.05), 

kişiselleştirme (β = 0,275, t değeri = 5,854, p <0.05) değişkenlerinin içerik kalitesine 

olumlu ve önemli etkileri bulunmaktadır. İçerik kalitesine en önemli etkiyi 

bilgilendirme sağlarken en düşük etkiyi eğlence sağlamıştır. İçerik kalitesi ile 

etkileşim ilişkileri anlamlı bulunmuştur. İçerik kalitesi ile etkileşim arasında değerler 

(β = 0,390, t değeri = 7,753, p <0.05) içerik kalitesinin etkileşimi olumlu ve önemli 

olduğu tespit edilmiştir.  Etkileşim tüketici cevapları değişkenleri arasındaki ilişkiler 

anlamlı bulunmuştur. Ağızdan ağza pazarlama (β = 1,049, t değeri = 6,048, p <0.05), 

satın alma niyeti (β = 1,892, t değeri = 8,354, p <0.05), marka tercihi (β = 1,207, t 

değeri = 7,049, p <0.05), marka sadakati (β = 1,921, t değeri = 8,328, p <0.05) 

değişkenlerine olumlu ve önemli etkileri bulunmaktadır. Etkileşimin en yüksek etkisi 

marka sadakati üzerine olurken, en düşük etkisi de ağızdan ağza pazarlama üzerine 

olmuştur. Kısacası tüm sonuçlar desteklenmiş, olumlu ilişkileri olduğunu göstermiştir. 

Aşağıdaki şemadan yapısal eşitlik modeliyle tüm ilişkiler ve yol katsayıları 

özetlenmiştir.  
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Şekil 16: Yapısal Eşitlik Modeli 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yeni Normal dönemde sosyal medya pazarlama faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 

tüketici davranışı üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlayan çalışma, pandemi 

koşullarından dolayı çevrimiçi anket ve kolayda örneklem yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Ankete katılan katılımcıların çoğunluğu kadın, 18-33 yaş arası, lisans mezunu ve her 

gün sosyal medyayı kullanmaktadır. Katılımcıların çoğunluğuna göre pandemi 

döneminde hem tüketicilerin sosyal medya kullanımının hem de markaların sosyal 

medya paylaşımlarında artış olduğu görülmüştür. Markaların bu dönemde yaptığı 

paylaşımlar ise daha fazla tüketici odaklı olduğu bulunmuştur. 

Yapılan araştırmada öncelikle ölçeklerin güvenirliği test edilmiştir. Cronbach 

analizi ve KMO ve Bartlett’in küresellik testi yapılmadan önce ön anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Beş katılımcıyla gerçekleştirilen anket çalışması çevrimiçi 

görüşmeyle yapılmış olup ölçeklerin anlaşılır olup olmadığı test edilmiştir. Bu 

doğrultuda bazı ölçekler çıkarılmıştır. Sonrasında Cronbach analizi ve KMO ve 

Bartlett’ın küresellik testi yapılmıştır. Yapılan analiz ve test sonucunda ölçeklerin 

güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. 

Güvenilirlik analizlerinden sonra doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Öncelikle uyum iyiliği endeksleri kontrol edilmiştir. Başlangıçtaki Ki-Kare, GFI, 

AGFI, IFI, TLI, CFI, NFI ve RMSEA uyum iyiliği endeksleri sonucunda modelde 

iyileştirmeler yapılmıştır. Ve bazı ölçekler bu doğrultuda çıkarılmıştır. İyileştirmeler 

yapıldıktan sonra model önerilen kriterleri karşılamıştır. Önerilen kriterler 

karşılandıktan sonra geçerlilik analizleri yapılmıştır. Değişkenler yakınsak geçerlilik 

ve ayırt edici geçerlilik analizlerini karşılamıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizinden sonra modele yol analizi uygulanmıştır. Yol 

analizi sonucunda modelin uyum iyiliği endeksleri önerilen kriterleri karşılamıştır. 

Araştırma sonucunda tüm hipotezler anlamlı bulunmuş ve pozitif yönde etki olduğu 

görülmüştür. Eğlence, bilgilendirme, trend olma ve kişiselleştirme içerik kalitesini 
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pozitif yönde etkileyen etkenlerdir. Bu dönemde içerik kalitesini en çok etkileyen 

bilgilendirme olurken en az etkileyen ise eğlence olduğu görülmüştür. Pandemi 

döneminin koşullarından dolayı tüketicilerin markaların paylaşımlarının içeriğinin 

tüketiciyi eğlendirmekten çok bilgilendirilmeyi tercih ettiği bulunmuştur. Aynı 

zamanda kişiselleştirme ve trend olma değişkenleri de yüksek derecede içerik 

kalitesini etkilemektedir. Dolayısıyla tüketiciler markalardan kendilerine özel 

paylaşımlar beklediği ve markaların popüler konularda paylaşımlarda bulunmasını 

tercih ettiği görülmüştür. İçerik kalitesini etkileşimi pozitif yönde etkilemiştir. İçerik 

ne kadar kaliteli olursa marka paylaşımıyla tüketicinin etkileşime girdiği ve yanıt 

verdiği söylenebilmektedir. İçerik kalitesinin etkileşim için belirleyici olduğu ve 

sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin etkililiğini arttırdığı bulunmuştur. Etkileşim, 

tüketici cevabının tüm faktörlerini pozitif yönde etkilemiştir. Tüketiciler sosyal medya 

üzerinden etkileşime geçtiği markalarla marka sadakati oluşturmakta, onun hakkında 

paylaşımlarda bulunmaktadır. Gelecekte başka markaya karşı etkileşime girdiği 

markayı tercih etmekte ve satın almayı düşünmektedir. Bu davranış değişikliğinden en 

fazla etkilenen faktörler marka sadakati ve satın alma niyetidir. En az etkilenen 

faktörler ise marka tercihi ve ağızdan ağza pazarlama olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın temel amacı pandemi döneminde tüketiciler markaların değişen sosyal 

medya pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışlarına etkisi olup olmadığını 

anlamaktır. Araştırma sonucunda da bu dönemde yapılan sosyal medya pazarlama 

faaliyetlerinin tüketicilerin davranışında etkisi olduğu bulunmuştur.  

Araştırma için iki temel anahtar kelimeye ve nitelikli bilimsel çalışmalar için 

Scopus ve Web of Science’a odaklanılmıştır. Bunlar “sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri” ve “Covid-19”’dur. “social media marketing activities” anahtar 

kelimesiyle arama yapıldığında Scopus “62”, Web of science “49” sonuç göstermiştir. 

Bu sonuçlardan işletme ve yönetim alanlarında çıkan akademik çalışmalar Scopus’un 

“39”, Web of science’ın 30’dur. Tez çalışmalarında ise “sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri” olarak arama yapıldığında altı adet tez çalışmasıyla karşılaşılmıştır. 

Sosyal medya pazarlaması hakkında çalışmalar yıllar geçtikçe artmaktadır. Fakat 

literatür sosyal medya pazarlama faaliyetleri alanında yeterli çalışmaya sahip değildir. 

Diğer anahtar kelime olan “Covid-19” ise 2020-2021 yıllarının akademik alanında 

popüler konularından biridir. Covid-19 ile “sosyal medya pazarlama faaliyetleri” 
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anahtar kelimelerinden sonuç alınamamasından dolayı “sosyal medya pazarlaması” 

odaklı aramalar gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde çalışılan sosyal medya pazarlaması 

ve Covid-19 konularına bakıldığında Scopus’un on beş çalışmadan altısı, Web of 

Science’ın sekiz çalışmadan dördü işletme ve yönetim alanındır. Geçmiş araştırmalara 

bakıldığında bu çıktıların hem sosyal medya pazarlama faaliyetleri hem de sosyal 

medya pazarlaması ve Covid-19 hakkında yeterli bir araştırma gerçekleştirilmediğinin 

göstergesidir.  

 Araştırmanın ana teması “Yeni Normal” dönemde sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri ve bunun tüketiciye etkisi olması, normalin bu şekilde süreceğini 

savunmaktadır. Bu durumda araştırma pazarlama literatürüne özellikle sosyal medya 

pazarlaması literatürüne önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca araştırma markalar 

içinde uygulanabilir bir rehber olmayı amaçlamaktadır. “Yeni Normal” dönemde 

dikkat edilmesi gereken pazarlama faaliyetleri, etkenleri ve içerik kalitesi markaların 

sosyal medyada uygulayacağı taktik ve stratejiler için yol gösterici bir niteliğe sahiptir. 

Paylaşımların odak noktasının etkileşim olması markaların fiziksel unsurlar olmadan 

da tüketicilerle bağ kurmasını kolaylaştırmaktadır. Bağ kurmanın ötesinde tüketicinin 

davranışında değişiklik oluşturmaktadır. Etkileşimi etkileyen içeriğin kalitesi 

paylaşımın daha fazla paylaşma, beğenme, yorum yapılmasına bir diğer anlamda 

yayılmasını sağlamaktadır. Özellikle markalar sosyal medya pazarlama faaliyetlerini 

iyi düşünülmüş bilgilendirici içeriklerle yaparlarsa etkileşim sağlayıp satın alma niyeti 

ve marka sadakati sağlayabilmektedir.  

Araştırmanın sınırlılıkları ve geliştirilmesi gereken noktaları vardır. Anketin 

Türkiye’de gerçekleştirilmesi ve kolayda örneklem yoluyla yapılması örneklemi sınırlı 

bir alanda tutulmasına neden olmuştur. Ayrıca pandemi koşullarından dolayı anketin 

sadece çevrimiçi ortamda gerçekleşmesi ve internet kullanıcıları tarafından 

doldurulması bir başka kısıttır. Araştırmada markalar ve sosyal medya platformu genel 

olarak ele alınmıştır. Herhangi bir sektör veya tüketici segmentine hitap eden marka 

grupları verilmemiştir. Bu doğrultuda gelecek çalışmalarda belli markalar veya belli 

bir sosyal medya platformu odaklı bir çalışma gerçekleştirilebilir. Ayrıca araştırmada 

dokuz değişken yer almaktadır. Değişkenler önceki modelleri temel alarak seçilmiş 

olup pandemi dönemi göz önünde bulundurularak modele yerleştirilmiştir. Fakat 

araştırmanın geliştirilmesi açısından motivasyon (hedonik-faydacı), marka değeri, 
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marka güveni, marka farkındalığı, marka imajı gibi değişkenler ileriki çalışmalarda 

eklenebilir. Motivasyon unsurlarının aracı değişken olarak eklenmesiyle model 

geliştirilebilir. Gelecek araştırmalarda model iyileştirmeleri yapılarak literatüre katkı 

sağlanabilir.  
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Covid-19 döneminde markaların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve
etkinliklerin birkaç örneği aşağıda bulunmaktadır.

Yeni Normal’de Sosyal Medya
Pazarlaması ve Tüketici Davranışları
Sayın Katılımcı, 

Bu çalışmada Covid-19 döneminde takip ettiğiniz, trend olan ve dikkatinizi çeken markaların 
sosyal medya paylaşımları incelenmektedir. Anket 2 bölümden oluşmakta, ortalama 5 
dakika sürmektedir. Anonim bir araştırmadır, bilgileriniz gizli tutulacak, paylaşılmayacaktır. 

Ebru ÇİL  
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  
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kullanılmasını kabul ediyorum. *
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Sosyal medyayı ne sıklıkla kullanırsınız? *
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Covid-19 döneminde sosyal medya kullanımınız... *

Covid-19 döneminde markaların sosyal medya paylaşımları... *

Covid-19 döneminde markaların sosyal medya paylaşımları daha çok tüketici
odaklı oldu. *
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Sosyal medyada markaların tüketicileri destekleyen paylaşım ve kampanyalarını...
*

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum
Ne Katılıyorum

Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum
Kesinlikle

Katılıyorum

ilginç
buluyorum.

keyifli
buluyorum.

eğlenceli
buluyorum.

görmek beni
mutlu ediyor.

görmek
günlük
rutinimden
kaçmamı
sağlıyor.

ilginç
buluyorum.

keyifli
buluyorum.

eğlenceli
buluyorum.

görmek beni
mutlu ediyor.

görmek
günlük
rutinimden
kaçmamı
sağlıyor.
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1 2 3 4 5

Sosyal medyada markaların içerikleri... *

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne
Katılıyorum

Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum
Kesinlikle

Katılıyorum

yararlı bilgiler
sunar.

faydalıdır.

korona
hakkında
diğer
insanların
düşüncelerini
öğrenmemi
sağlar.

markalar
hakkında
(örneğin
açılış-kapanış
saatleri,
hizmet verme
şekli) bilgi
almamı
sağlar.

marka
hakkında fikir
edinmemi
sağlar.

yararlı bilgiler
sunar.

faydalıdır.

korona
hakkında
diğer
insanların
düşüncelerini
öğrenmemi
sağlar.

markalar
hakkında
(örneğin
açılış-kapanış
saatleri,
hizmet verme
şekli) bilgi
almamı
sağlar.

marka
hakkında fikir
edinmemi
sağlar.

Lütfen bu soruyu boş bırakınız.
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Sosyal medyada korona dönemi boyunca markaların tüketicileri destekleyen... *

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne
Katılıyorum

Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum
Kesinlikle

Katılıyorum

içerikleri
değerlidir.

paylaşımları
yanlış
anlaşılmaya
neden olmamak
için hassastır.

gönderilerindeki
bilgileri değerli
buluyorum.

gönderilerinde
kullanışlı
bilgilere
ulaşabiliyorum.

içerikleri
değerlidir.

paylaşımları
yanlış
anlaşılmaya
neden olmamak
için hassastır.

gönderilerindeki
bilgileri değerli
buluyorum.

gönderilerinde
kullanışlı
bilgilere
ulaşabiliyorum.
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Sosyal medyada korona dönemi boyunca markaların... *

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne
Katılıyorum

Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum
Kesinlikle

Katılıyorum

içerikleri
güncel bilgileri
içerir.

hesaplarında
trend/popüler
olan her şeyi
bulabilirim.

paylaşımları
moda/popüler
olan
içeriklerden
oluşur.

paylaşımları
markayı daha
iyi tanımamı
sağlıyor.

içerikleri
güncel bilgileri
içerir.

hesaplarında
trend/popüler
olan her şeyi
bulabilirim.

paylaşımları
moda/popüler
olan
içeriklerden
oluşur.

paylaşımları
markayı daha
iyi tanımamı
sağlıyor.
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Sosyal medyada korona dönemi boyunca markalar... *

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne
Katılıyorum

Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum
Kesinlikle

Katılıyorum

tüketiciye
özel hizmetler
sağladılar.

ihtiyacıma
göre bana
özel satın
alma
önerilerinde
bulundular.

ihtiyacım olan
bilgileri kendi
sosyal medya
hesaplarında
bulabilmemi
sağladılar.

sosyal medya
hesaplarında
ihtiyaçlarımı
karşılayan,
yararlı bilgiler
sundular.

tüketiciye
özel hizmetler
sağladılar.

ihtiyacıma
göre bana
özel satın
alma
önerilerinde
bulundular.

ihtiyacım olan
bilgileri kendi
sosyal medya
hesaplarında
bulabilmemi
sağladılar.

sosyal medya
hesaplarında
ihtiyaçlarımı
karşılayan,
yararlı bilgiler
sundular.

Sonraki
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2. Bölüm

Covid-19 döneminde...

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Yeni Normal’de Sosyal Medya
Pazarlaması ve Tüketici Davranışları
* Gerekli

Sosyal medyada takip ettiğim markalar, faaliyetleri hakkında (online etkinlikler,
online defileler, online konserler, promosyonlar ve yarışmalar gibi) bilgi sahibi
olmamı sağladı. *

Markalar düzenli olarak tüketicilerle iletişim kurdu. *

Markayla daha kolay iletişim kurmamı sağladı. *
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Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Başka insanlarla konuşmak, tartışmak ve fikir alışverişi yapmayı mümkün kıldı. *

Covid-19 döneminde sosyal medyada paylaşımlar yapan markaların, ürün veya
hizmetleriyle ilgili bilgileri arkadaşlarıma aktarmak istiyorum. *

Sosyal medyada paylaşımlar yapan markaların içeriklerini blogumda veya Twitter,
Facebook gibi sosyal medya sayfalarımda paylaşmak istiyorum. *

Sosyal medyada paylaşımlar yapan markaların sayfalarını arkadaşlarıma öneririm.
*



31.12.2020 Yen� Normal’de Sosyal Medya Pazarlaması ve Tüket�c� Davranışları

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedq6YWdvuxSQocu0_wjzgHS6Y2q_wbDwxKu-sV2tDBUAfeog/formResponse 3/5

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

1 2 3 4 5

Covid-19 döneminde markaların yapmış olduğu paylaşımlar hakkında görüşlerimi
sosyal medyada paylaşırım. *

Sosyal medyada korona döneminde tüketicileri destekleyen paylaşımlar yapan
markaları... *

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne
Katılıyorum

Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum
Kesinlikle

Katılıyorum

diğer
tüketicilere
öneririm.

düzenli olarak
ziyaret
ediyorum.

arkadaşlarıma
tavsiye
ederim.

paylaşım
yapmayanlara
göre daha çok
tercih ederim.

diğer
tüketicilere
öneririm.

düzenli olarak
ziyaret
ediyorum.

arkadaşlarıma
tavsiye
ederim.

paylaşım
yapmayanlara
göre daha çok
tercih ederim.

Lütfen bu soruyu boş bırakınız.
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Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Katılmıyorum

1 2 3 4 5

Katılıyorum

Covid-19 döneminde tüketicileri destekleyen paylaşımlar yapan markaları tercih
ediyorum. *

Özellikle Covid-19 döneminde tüketicileri destekleyen paylaşımlar yapan
markaları seviyorum, bu yüzden onları satın almayı düşünüyorum. *

Aynı kalitede olsalar da bu dönemde sosyal medyada paylaşımlar yapan markaları
satın almanın akıllıca olduğunu düşünüyorum. *
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Sosyal medyada Covid-19 döneminde tüketicileri destekleyen paylaşımlar yapan
markaların ürün veya hizmetlerini... *

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne
Katılıyorum

Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum
Kesinlikle

Katılıyorum

arkadaşlarıma
tavsiye
ederim.

denemeyi
düşünürüm.

satın almayı
düşünürüm.

satın alma
olasılığım
yüksektir.

arkadaşlarıma
tavsiye
ederim.

denemeyi
düşünürüm.

satın almayı
düşünürüm.

satın alma
olasılığım
yüksektir.

Geri Gönder
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