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Gelişen teknoloji ile birlikte ülkelerdeki gelişmişlik seviyesi de artmaya başlamıştır. 

Günümüzde artık değişik kültürlere sahip milyonlarca insan yaşamaktadır. Kurumların, 

geniş coğrafyada satış yapması ve markalarını daha geniş kitlelere duyurulması için 

sosyal platformlarda yer almaktadır. Teknoloji ile birlikte gelen yenilikler markalar 

arasında rekabetin hızla artmasına ve geleneksel pazarlama faaliyetlerinde değişiklere 

sebep olmuştur. Kurumlar geleneksel pazarlama aracından olan ağızdan ağıza 

pazarlamanın etkisini sosyal ortamda devam ettirmek istemişler ve sosyal medya 

araçları, kurumların her şeye daha hızlı, daha kolay ve daha çabuk ulaşmasını 

sağlamıştır. Artık yeni gündemler, yeni markalar, yeni ürünler sosyal medya araçlarıyla 

(instagram, bloggers, YouTube, facebook, markaların çevrimiçi satış siteleri gibi) 

birlikte tüketiciye daha çabuk ulaştırılmaktadır.  

Pazarların kalabalıklaştığı bu çağda, markalarda hızlı bir trene binmiş gibi hareket 

etmek durumunda kalmaktadır. Kurumların, tüketicileriyle iletişim faaliyetlerin daha 

koordineli ve çabuk yürütebilmesi açısından gelişen sosyal medyaya uyum sağlaması 

gerekmektedir. Bu nedenle rakiplerine göre önde olmak isteyen ve tüketicilerinin 

algılarında farkındalık oluşturmak isteyen kurumlar iyi bir marka yaratmalıdır. 

Kurumların gelişen web 2,0 teknolojiyle birlikte sosyal medya araçlarında güçlü ve 

etkileşimli bir marka oluşturması ve tüketicilerin dikkatini çekebilmesinin en önemli 

koşulu, ürün ve faaliyet alanlarına uygun marka iletişim stratejileri oluşturulmasıdır. 

Pazar payını arttırmak isteyen ve yeni hedef tüketicisine ulaşmak isteyen her marka 

sosyal mecraları kullanmaktadır. Bu çerçevede marka iletişimi kavramı, markaların 

tüketicilerin zihinlerinde oluşan olumlu imajlarla algılarında yer edinme üzerine 

kurulmaktadır. Böylece doğru oluşturulan marka iletişimi stratejileriyle iletilmek 
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istenen mesaj markanın hedeflerine uygun konumlandırılarak tüketiciler tarafından 

marka farkındalığı yaratma ve tutum oluşturulmasını sağlamaktır.  

Bu çalışmada, sosyal medyada marka iletişim çalışmalarına vurgu yapabilmek 

amacıyla; marka ve marka iletişimi, marka iletişiminde tüketim kavramı, sosyal medya 

tarihi, sosyal medyada pazarlama iletişimi, sosyal medya pazarlama araçları ve sosyal 

medyada marka perspektiften bakılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı; 

Instagram’ın marka iletişimindeki önemini göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın 

temel sorunsalı; tüketicilerin tüketim eylemine yönlendirilmesinde markaların sosyal 

medya üzerinden kurdukları marka iletişim çalışmaları analiz edilmiştir. Bu çalışmanın 

yönetimi; nitel araştırma yöntemlerinden yola çıkarak betimleme yöntemi kullanılmıştır. 

Betimleme yönteminin yapılması için elde edilen veriler, değişken olasılıklı örneklem 

tekniği ışığında seçilmiş ve elde edilen bulgular marka iletişimi açısından 

yorumlanmıştır.   

Bu araştırma sonucunda markaların akıllı telefonlarına yönelik Instagram hesaplarında 

tüketicileriyle yürüttükleri marka iletişimi, özel günlerde daha fazla önem verdikleri ve 

tüketicilerle iletişiminin genel günlere kıyasla daha iyi olduğu görülmüştür. Markaların 

marka bilinirliliği ve tüketicileriyle ilişkilerini arttırmaları için paylaşım sayılarını genel 

olarak arttırmalı ve böylece tüketicilerine varlıklarını unutturmamaları gerekmektedir. 

Tüketicilerin zihinlerinde marka imajına yönelik, ürünlere yönelik bir algı oluşması ve 

sadakat duygusunun gelişip etkileşimsel iletişimin artması için Instagram’daki iletişim 

faaliyetlerine önem vermeleri önerilmektedir.  

Anahtar Sözcükleri: 1. Marka;  2. Marka İletişimi;  3. Sosyal Medya;  4. Etkileşimli 

Pazarlama 
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ABSTRACT 

BRAND COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA 

 

Tuğba Can 

Master Thesis 

Marketing Communication Programme 

Thesis Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çiçek 

Maltepe University Social Sciences Institute Graduate School, 2018 

 

The general level of development in countries has started to increase in parallel with the 

advanced technology. Today, millions of people hailing from diverse cultures live in the 

world. Institutions make sales in a vast geographical space and introduce their products 

to larger masses through social platforms. A multiplicity of novelties ushered in by 

technology turns the competition between brands fiercer and cause changes in the 

traditional marketing strategies. Enterprises are willing to continue and benefit from the 

old-fashioned oral marketing practices. Social media tools have enabled people to reach 

everything more easily and faster. New agendas, brands and products instantly reach 

customers via social media tools (e.g. Instagram, bloggers, YouTube, Facebook, and 

online sales websites of brands). 

In this age witnessing the markets get more crowded, brands, too, must move like fast 

trains. Organizations need to adapt to the ever developing social media in order to 

render communication activities more coordinated and faster. Therefore, organizations 

that aim to get ahead of their competitors and to make a difference in their customers’ 

perception should create a good brand. The most important prerequisite for creating a 

strong and interactive brand through social media tools and attract the attention of 

consumers is to devise brand communication strategies that are appropriate for the 

particular products and areas of activity. Every brand with the purpose of increasing its 

market share and reaching new target consumers uses social media venues. In this 

context, the concept of brand communication is based on the brand’s ability to gain a 

positive perception in the customer’s mind with positive images. Thereby, the message 

that is intended to be conveyed through a set of correctly devised brand communication 

strategies is to be positioned in accordance with the brand's objectives and to create 

brand awareness and attitude on the customer’s part.   

This study, in order to emphasize brand communication studies in social media, 

attempts to view “brand and brand communication”, the “concept of consumption in 
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brand communication”, “history of social media”,  “marketing communication in social 

media”, “social media marketing tools” from the brand perspective. Its main purpose is 

to demonstrate the importance of Instagram in brand communication. As its main 

problematic, it analyzes the effect of communication studies devised by brands over 

social media with the aim of directing consumers to consumption. In this study, 

descriptive method inferred from the general qualitative research methodology. The 

research data have been selected in the light of the technic of variable probability 

sampling; and the findings have been interpreted in terms of brand communication.  

As a result of this research, firstly, we see that brands attach more importance to their 

communication with customers through their Instagram accounts for smart phones. 

Furthermore, their communication is better on special days than generally. In order for 

brands to enhance brand awareness and improve their relationship with their consumers, 

they should increase the number of posts they share in general and thus should not 

forget their consumers. It’s suggested that brands should give importance to their 

communication activities on Instagram in order to create in the customer’s mind a 

perception towards products, to develop a sense of loyalty and to increase interactive 

communication. 

 

Keyword:  1. Brand; 2. Brand Communication; 3. Social Media; 4. Influence 

Marketing 
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GİRİŞ 

Dünyanın neredeyse yarısının internete erişiminin olduğu düşünüldüğünde, dijital bir 

dünyada yaşadığımız söylenebilir. Böylelikle internetin hızla gelişmesiyle birlikte 

bireyler artık her an her şeyden haberdar olmaya başlanmıştır. İnternet kullanan tüketici 

sayısının bu kadar yüksek olması, kurumların sosyal platforma geçiş yapmasını mantıklı 

kılmaktadır. Böylelikle, geleneksel pazarlama araçlarının etkisi gün geçtikçe azalmaya 

başladığını görmekteyiz. Artık markalar kısa sürede çok sayıda insana ulaşıp, yasal 

sınırlılıklara takılmadan anında iletmek istediği mesajı iletip tüketiciden geri dönüşleri 

almak istemektedir. Verilen mesajın içeriği gereksiz ve komik olabilmektedir. Fakat 

etkisi ve tüketicide oluşacak marka farkındalığı önemli olmaktadır. 

Sosyal medya araçları, web siteleri, video paylaşım ağları gibi araçlar hedef tüketicilere 

ulaşmada firmalara büyük kolaylık sağlamaktadır. Kurumların, sosyal platformda kendi 

markalarının tanıtımı için birçok yola başvurmaktadır. Tüketicilerin internet aracılığıyla 

markalara ulaşmalarını sağlamak için firmaların web sitelerinden yerel işletme 

girişlerine, mobil uygulamalardan sosyal medyaya kadar çeşitli mecralarda bulunması 

gerekmektedir.  Hedeflerine en uygun mecrayı bulan işletmeler mecrayı en etkin ve 

çarpıcı şekilde kullanarak hedef kitlesine ulaşmaktadır. Web 2,0 teknolojisinin 

gelişmesiyle ve tüketicilerin kullanma oranının artmasıyla birlikte markalarında sosyal 

mecralara daha fazla ağırlık verip daha aktif olmalarına neden olmaktadır.  Markalar 

eskiden kısa sürede büyük etki yaratmak için geleneksel medya araçları kullanılırken, 

internetin hızla gelişmesiyle birlikte artık sosyal mecralara daha etkin kullanarak marka 

iletişim stratejilerini belirlemektedir.  

Bu araştırma çerçevesinde Elihu Katz’ın kullanımlar ve tatminler kuramı çerçevesinden 

bireylerin tüketim odaklı sosyal mecraları kullanması açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu 

çerçevede internetin yayılmasıyla birlikte tüketicilerin hem alıcı hem de markalarda 

iletişimde olarak gönderici olduğuna vurgu yapılacaktır. Ayrıca araştırma kapsamında; 

marka, marka iletişimi, sosyal medya, sosyal medyada tüketim ve tüketici kavramları, 

sosyal medyada marka iletişimi, etkileşimli pazarlama kavramlarıyla ilgili bilimsel 

araştırmalarından elde edilen bilgiler çerçevesinde betimleyici bir anlatım yapılmıştır. 

Markaların tüketicilerle bu kadar yakından ilişki kurduğu ve tüketiciler tarafından geri 
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bildirim almanın bu denli hızlı ve kolay olduğu günümüz dünyasında; markaların 

geleneksel medya araçlarını değil de daha çok sosyal medya araçlarını seçerek faaliyet 

alanlarına yönelik tanıtımlar yapmaları ve tüketicileriyle interaktif bir iletişimde 

olmaları gerekmektedir.  Bu çerçevede küresel bir markanın ve yerel bir markanın 

sosyal mecra araçlarından bir olan İnstagram mecrasındaki akıllı telefon faaliyet 

alanlarına yönelik marka iletişim stratejilerinin değerlendirilmesi ve tüketicilerden gelen 

geri dönüşler ve oluşan etkiyi ortaya koyarak daha sonraki çalışmalar içinde yeni bir 

kapı açacaktır.  

Bu genel bilgi ışığında bu bölümde; araştırmanın konusu, araştırmanın amacı, 

araştırmanın sorunsalı, araştırmanın önemi,  araştırma soruları ve araştırma 

varsayımları, araştırmanın sınırlılıkları ve tanımlara yer verilmiştir.  

Araştırmanın Konusu  

Web 2,0 ile yaşamımıza girerek yeni bir yaşam tarzı getiren sosyal medya, tüketicinin 

hayatının merkezinde yer almaktadır. Hızla gelişen teknoloji dünyasında artık tüketici, 

sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta olduğundan markalar da marka iletişimi 

stratejilerini belirlerken sosyal medya platformunu göz önünde bulundurmakta, iletişimi 

bu platformlar üzerinden yürütmektedir. Bu bağlamda da bu çalışmada; markaların, 

marka iletişimini sosyal medya araçlarından olan İnstagram üzerinden nasıl 

gerçekleştirdiğini ortaya koymak olacaktır. Çalışmada örneklem olarak hem dünya 

çapında marka hem de teknolojik ürünler markası olma ortak özelliğine sahip markalar 

olan Apple ve Samsung markalarının akıllı telefonlarına yönelik İnstagram 

hesaplarındaki paylaşımları incelenerek örneklemde yer alan markaların tüketicinin 

kalbine giden yoldaki iletişim stratejilerinde Instagram hesaplarını nasıl kullandıkları 

analiz edilmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; İnstagram’ın marka iletişimindeki önemini göstermeyi 

amaçlamaktadır. 
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Araştırmanın Problemi (Sorunsalı) 

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte dünya artık Mc Luhan’ın küresel köyüne 

dönüşmüştür. Sosyal medya araçları, tüketicinin yaşamının merkezine oturarak 

sosyalleştiği, stres attığı, alışveriş yaparak motive olduğu bir yeni bir platform olarak 

hayatımıza girmiştir. Tüketimin “var olmak” anlamına geldiği, bireyin sürekli ve 

yeniden tüketmeye yönelten tüketim toplumunda tüketim olgusu artık ihtiyacın ötesine 

geçerek hazza yönelik yeni anlamlar kazanmıştır.   

Markalar da bu dönüşüme ayak uydurarak iletişim stratejilerini bu doğrultuda 

oluşturmaya başlamıştır. Bireyin gündelik hayatındaki yalnızlığının çaresi olan, onu 

motive eden, sürekli tüketim eylemi içine alan alışverişin, sosyal mecralara kaymasıyla 

satın alma eylemi, artık son derece kolay bir eylem haline gelmiştir.  

Çalışmanın temel sorunsalı bu çerçevede; tüketicilerin tüketim eylemine 

yönlendirilmesinde markaların marka iletişim stratejilerini sosyal medya üzerinden 

yürütmesi ve tüketicilerin tüketim davranışları analiz edilmiştir.   

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmanın önemi; dünyanın önde gelen küresel markalarından Apple ve Samsung 

örnekleminden yola çıkarak marka iletişiminde İnstagram’ın önemini ortaya koyarak 

diğer markalara ilham vermesi bakımından önem taşımaktadır.   

Araştırmanın Varsayımları ve Araştırma Soruları  

Varsayımlar; ortaya çıkmış veya çıkması öngörülen durum ve/veya olaylar hakkında 

hipotezler bazında ifade edilmesidir. Varsayımlar bilinen değişkenler arasında ne tür bir 

ilişkinin olduğunu belirtmeye çalışmaktadır. Varsayımlar, toplanan tüm veriler ile 

uyumlu olmalı, yeni düşüncelere olanak vermeli, sorunlara ve aranan cevaplara çözüm 

sunabilmeli, deney ve gözleme açık olmalı, yeni deneylerle gözlenebilme olanak 

tanımalıdır.  
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Global bir sistemde yöneten Apple ile yerel bir sistemde yöneten ve Samsung 

markalarının instagram hesaplarındaki akıllı telefon ürünlerine yönelik yayınladıkları 

postlar aracılığıyla tüketicilerle kurdukları iletişimi açıklamak üzere belirlenen 

varsayımlar ve araştırma soruları aşağıda belirtilmiştir: 

Araştırmanın Varsayımları: 

1. Günümüzde tüketiciyi elde tutmak, tüketiciyle etkileşimi devam ettirmek, iletişimi 

sürdürmek ve böylece İnstagram kullanımına önem vermek marka iletişimi açısından 

önemlidir. 

2. Markaların İnstagram hesaplarını kullanma oranları arttıkça tüketicilerin ürünün 

sosyal medya hesabına bağlılığını ve iletişimi de arttırır. 

3. Markaların özel günlerde, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar marka 

iletişimini güçlendirir.  

4. Markaların Instagram hesaplarındaki paylaşımlarıyla tüketicide marka bilinirliği ve 

marka farkındalığı oluşmasına katkı sağlar. 

Araştırma Soruları: 

1. Sosyal medya aracı olarak Instagram’ın, markaların tüketicilerle kurduğu iletişimde 

iletişim aracı olarak yeri nedir? 

2. Markalar özel günlerde İnstagram hesaplarında nasıl bir marka iletişim stratejisi 

kullanmaktadır? 

3. Marka İnstagram hesaplarında, tüketiciyi tüketime teşvik eden içerikler nasıl 

verilmiştir? 

4. Markaların İnstagram hesapları, tüketici ve marka arasında etkili bir iletişim 

platformu mudur? 
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda görüldüğü şekilde sıralanmıştır: 

 Araştırma iki markanın (Apple ve Samsung) İnstagram hesaplarındaki, akıllı 

telefonlarına yönelik paylaşımlarının incelenmesini içermektedir.  

 Bu araştırmadaki sınırlamalar, zaman kısıtlı dolayısıyla sadece altı aylık süredeki 

Instagram hesaplarındaki akıllı telefonlarına yönelik gönderiler ele alınarak 

araştırmaya dâhil edilmiştir. Samsung markalarının dünyada 48 ülkenin dilinde 

resmi İnstagram hesapları varken, araştırmada bu markanın Türkçe İnstagram 

sayfası betimleme yöntemiyle incelemeye tabi tutulmuştur. Apple markasının da 

küresel yapıda yönettiği ve akıllı telefon faaliyet alanına yönelik tek bir resmi 

İnstagram hesabı olması üzerine bu küresel hesap marka iletişimi açısından 

betimleme yöntemiyle incelenmiştir. 

 Markaların akıllı telefonlarına yönelik gönderilerinin incelenmesinin yanı sıra bu 

gönderilere gelen tüketici eğilimleri de değerlendirmeye alınmış ve betimlenmiştir. 

Gönderiye gelen tüketici yorumları; akıllı telefon ürün yelpazesine yönelik 

fonksiyonları, aracın kullanımına yönelik ve yaptığı işlevsel yapıyı destekleyen 

yorumlar değerlendirmeye alınmıştır. Ürünle alakalı olmayan ve/veya paylaşılan 

gönderiyle ilgili olmayan, küfür içeren ve tekrar içeren tüketici yorumları 

değerlendirmeye alınmamıştır.  

 6 aylık süre kapsamında Apple’ın 10. Yılına özel çıkardığı akıllı telefonun tarihi 

temel alınmıştır. Bu sebeple araştırmanın başlangıç tarihi Eylül 2017 yılından 

başlayarak Ekim 2017, Kasım 2017, Aralık 2017, Ocak 2018 ve Şubat 2018 olmak 

üzere 6 ay incelemeye alınmıştır.  

 Sosyal bilimler alanında yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi bu çalışma için de 

deneyselliğe dayanmamasından kaynaklanan sınırlılık bu çalışma için de geçerlidir. 

Araştırmayla İlgili Tanımlar 

Marka:   Marka, bir ürünü niteleyen ve anlamlandıran bir isim, terim, sembol veya tüm 

bunların toplamı olarak bir ürünü diğer ürünlerden ayrıştıran bir karakter olarak 

tanımlanmıştır (Uztuğ, 2003: 15). Marka, tüketicilerin kendilerini diğer tüketicilerden 
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farklı hatta daha üstün görebilmeleri için harcadığı enerjinin değeri olarak ifade 

edilmiştir.    

Marka iletişimi: Marka iletişim dediğimizde aklımıza marka kimliği, markanın kişiliği, 

marka imajı, marka denkliği, marka değeri, marka bilinirliliği ve markanın vaadi gibi 

kavramlar düşünülmüştür. Günümüzde artık sosyal medya pazarlamasındaki artışla 

birlikte artık ürün odaklı pazarlamadan müşteri odaklı pazarlamaya anlayışına geçilmesi 

markaların iletişim stratejilerinde de değişmelere sebep olmuştur. Markaların, sosyal 

medya hesapları aracılığıyla yürüttüğü marka iletişim stratejisi değerlendirilmiştir. 

Sosyal Medya: Sosyal medya araçları, web siteleri, video paylaşım ağları facebook, 

Instagram ve Twitter, sanal topluluklar, podcastingler gibi araçlar hedef tüketicilere 

ulaşmada firmalara büyük kolaylık sağlamaktadır. İşletmelerin sosyal platformda kendi 

markalarının tanıtımı için birçok yola başvurmaktadır. Tüketicilerin internet aracılığıyla 

markalara ulaşmalarını sağlamak için firmaların web sitelerinden yerel işletme 

girişlerine, mobil uygulamalardan sosyal medyaya kadar çeşitli mecralar bulunmaktadır. 

Bu araştırma kapsamında sosyal medya platformlarından Instagram ele alınmıştır 

Etkileşimli Pazarlama: Kurumların ve/veya markaların pazarlama mesajını hedef ve 

potansiyel tüketicilere sosyal medya aracılığıyla aktarmalarını sağlayan ve tüketicilere 

verilen mesajlar biranda binlerce kişiden milyonlarca kişiye yayılmasına olanak 

sağlamasıdır. Bu çalışmada; etkileşimli pazarlama stratejisi, sosyal medya ağları 

içerisinden Instagram temel alınarak markaların (Apple- Samsung) paylaşımları ve 

yapılan tüketici yorumları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 
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BÖLÜM 1: 

MARKA VE MARKA İLETİŞİMİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

1.1. Marka Kavramı 

Marka sözcüğü Almanca’da marc, Fransızca’da ise marque sözcüklerinden meydana 

gelmektedir. Dünyada ise brand - branding kelimeleri kullanılmaktadır. Marka uzun 

yıllardır ürünleri ayırt etmede kullanılan bir tür isimlendirmedir. Artık markaların temsil 

etmek istedikleri şey neyse o olmaları, onu söylemeleri ve o planlar doğrultusunda 

hareket etmeleri gerekmektedir.  

Ticaretin başlamasıyla birlikte ürünlerin üzerine üreticiler tarafından konulan damgalar 

olarak bilinen markanın, günümüze kadar birçok tanımı yapılmıştır. Tanımların bir 

kısmı, marka kavramını görsel unsurlar ile sınırlamakta diğer kısmı ise soyut özellikler 

ve değerlerin markanın özünü ifade ettiğini ileri sürmektedir. Bu kavrama ilişkin 

tanımlar aynı zamanda kavrama yüklenen anlamların değişim ve gelişimini de 

göstermektedir (Tosun, 2017: 3). 

Marka, bir ürünü niteleyen ve anlamlandıran bir isim, terim, sembol veya tüm bunların 

toplamı olarak bir ürünü diğer ürünlerden ayrıştıran bir karakter olarak tanımlanmıştır 

(Uztuğ, 2003: 15). Marka tanımına ilişkin geliştirilen bir başka tanıma göre ise; marka, 

tüketicilerin kendilerini diğer tüketicilerden farklı hatta daha üstün görebilmeleri için 

harcadığı enerjinin değeri olarak açıklanmıştır.    

Üretici firmaların rekabet ortamlarında varlığından söz ettirebilmesi ve güçlenebilmesi 

için ürünlerinde markalama süreçlerini başlatmışlardır. Marka adı ile birlikte marka 

logosu ve görsel semboller ürünleri diğer ürünlerden ayıracak temel bir araç haline 

gelmiştir (Uztuğ, 2003: 16). Bu doğrultuda marka birden fazla ögelerden (isim- sembol- 

firma özellikleri-çağrışımlar bütünlüğü, algılar, tüketiciyi anlatan ifadeler, aktif ürün, 

sözler ve ürünün yararları hakkında vaatler gibi...) oluşmaktadır (Aktuğlu, 2008: 13). 

Genel olarak marka; kişi, kurum, ürün ve hizmetleri anımsatan, aynı olan ürünler ile 

farklılığını ortaya koyan, kişilik özellikleri olup sosyal bir etkileşimde olan varlıklara 

verilen isim olarak genellemektedir (Sözer, 2009: 28). Marka en temelde tüketiciler için 
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ürünün işlevsel ve duygusal niteliğini ifade etmekte, tüketicinin hafızasındaki 

bilgilerinin hatırlanmasına ve onların satın alma kararlarının oluşmasına yardımcı 

olmakta ve bir bağ kurmaktadır (Esmer, 2013: 8).  

1.2. Marka İletişimi İle İlgili Kavramlar 

Markalar arası yoğun rekabet ortamının artması ile birbirlerine benzer ürünlerdeki artış 

ve buna bağlı olarak çoğu tüketicilerin bu ürünleri aynı olarak algılaması sonucu 

firmalar ürünlerini farklılaştırma arayışı içerisine girmişlerdir. Markayı rakiplerinden 

farklılaştıran ve tüketicinin bir markayı tercih etmesini sağlayan marka özünün açığa 

çıkarılması sonucunda marka kimliği, marka imajı, marka kişiliği, marka denkliği, 

marka bilinirliliği ve marka vaadi kavramlarının önemi artmıştır. 

1.2.1. Marka Kimliği 

Marka kimliği kavramı ilk kez Kapferer tarafından 1986 yılında kullanılmıştır. Marka 

kimliği, marka için anlamı, yönelimi ve amacı belirleme yardımcı olan bir oluşumdur. 

Marka kimliği, rekabetçi ortamlarda markanın gelişimi ve büyümesini devam ettirmesi 

ve karlı bir gelişim sağlamasında ana bir yön belirlemektedir (Uztuğ, 2003: 43). Marka 

kimliği, marka ve tüketiciler arasındaki ilişkinin kurulmasını sağlamaktadır.  

Marka kimliğinin temel işlevinin, hedeflenen imajın gerçekleşmesine hizmet etmek 

olduğu belirtilmiştir. Marka kimliğiyle markaların imaj oluşturmasına neden olacak şey 

ise; tüketiciye ürün ile ilgili bir yarar sağlayabilmesidir. Markayı doğru olarak 

konumlandırma imkânı sunan marka kimliği ayrıca markayı yönetirken stratejik 

yaklaşımları da desteklemektedir. Koşullara uygun yönetilen marka kimliği, markayı 

rakiplerinden farklılaştırırken aynı zamanda rekabet imkânı da sağlamaktadır (Tosun, 

2017: 76). 

Marka kimliğinin temel yapısı, yeni pazarlar ve ürünlere doğru ilerlerken sabit 

olmalıdır. Marka kimliğini oluştururken, gelişim ve faaliyet planı bir sistem 

çerçevesinde oluşturulmalıdır. Marka kimliği, markanın tüketicilerle kuracağı ilişkiler 

için temel değere sahip olmaktadır. Bir markanın güçlü ve rakiplerinden üstün 

olabilmesi için oluşturulan marka kimliğinin doğru ve etkili bir şekilde oluşturulması ve 

sürdürülmesi gerekmektedir (Esmer, 2013: 11). Marka kimliği, marka ve tüketici 

arasında bir ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır. Tüketiciye, marka ile ilgili bilgi 
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sunmaktadır. Markanın tüm özellikleri marka kimliği çerçevesinde toplanmaktadır. 

Sonuç olarak, tüketiciler bir markaya karşı tutum oluşturmaktadır. Bu tutumun 

devamında markaya karşı güven oluşturmuş tüketiciler markaya karşı sadakat 

geliştirirler. Bu durum günümüzdeki tüm markaların ilk hedeflerinden birisi haline 

gelmiştir. 

Marka kimliği üretici firmalar tarafından belirlenmektedir. Marka kimliği tüketicilere; 

markanın fiziksel özellikleri, yaşları, geçmişleri, hikâyeleri, hangi tüketici grubuna hitap 

ettiğini, markanın kültürünü, misyonunu ve vizyonunu, neleri vaat ettiği gibi özellikleri 

hakkında tüketiciye bilgi vermektedir (Esmer, 2013: 13).  

Marka kimliği, hedef kitleye mesajlarını ulaştırabilmesi için çeşitli öğeleri 

kullanmalıdır. Marka kimliğini oluşturan öğeler Tablo 1. 1’de belirtildiği gibi; fiziksel 

yapı, kök, sınıf ve varlıklar olmak üzere dört öğeden oluşmaktadır.  

Tablo 1. 1: Marka Kimliğini Oluşturan Öğeler 

 

               Kaynak: (Sözer, 2009: 37) 

 

Marka kimliği çalışmasının hedeflerine ulaşabilmesi stratejilerini gerçekleştirebilmesi 

için bu dört ögede var olması gereken altı temel özellikler bulunmaktadır. Bunlar; 

hatırlana bilirlik ve tanımlana bilirlik, anlamlılık, beğenilirlik, aktarıla bilirlik, uyarlana 

bilirlik ve koruna bilirliktir. Bu özelliklerden hatırlana bilirlik, tanımlana bilirlik, 

anlamlılık ve beğenilirlik hedef pazarlarda yer almak isteyen markanın 

oluşturulmasında önemliyken sonraki üç özellik olan aktarıla bilirlik, uyarlana bilirlik 

ve koruna bilirlik piyasada var olan, var olmaya devam etmek isteyen ve markanın 

değerinin arttırılması süreçlerinde önem kazanmaktadır (Tosun, 2017: 78).  

 

      Fiziksel Yapı Varlıklar Sınıf Kök 

Marka İsmi Marka Ürünleri 
Marka Cemiyet 

Sınıfı 
Marka Ülkesi 

Marka Logosu Marka Hizmetleri 
Marka Sosyal 

Sınıfı 
Organizasyonu 

Marka Sloganı   Marka Hikâyesi 

Marka Temsil 

Karakteri 
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1.2.2. Marka İmajı  

Marka imajı, belirli ürün hakkında tüketicinin düşüncesi olarak ifade edilebilir. Yani 

marka imajı tüketicinin zihninde yer alan markanın bütüncül resmi olarak tanımlanır. 

Tüketicilerin zihninde çağrışımlara bağlı olarak marka hakkında oluşan algılar bütünü 

de marka imajı denilmektedir( Uztuğ, 2003: 39-40). 

Pazarlama iletişimi sürecinde marka imajını oluşturan iletiler ve kaynak tarafından 

gönderilen tüm mesajların tüketiciler tarafından nasıl yorumlandığı ile ilgili olmaktadır. 

Bu çerçevede imaj, markanın tüketicinin zihninde oluşan bir çözümlemenin sonucu 

olmaktadır (Esmer, 2013: 12).  

Tüketicide oluşan marka imajını etkileyen öğeler; Marka tanınırlığı, markaya yönelik 

tutum ve marka kalitesine duyulan güvendir. Bu açıklamalar sonucunda marka imajı, 

tüketicilerin akılcı ya da duygusal temelde yaptıkları yorumlarla şekillenen geniş 

anlamda öznel ve algısal bir olgu olarak ifade edilebilir (Uztuğ, 2003: 40). Kısacası, 

marka imajı bir ürüne ilişkin marka hakkında bireyin tavırları ve bilgisinin tümü olarak 

açıklanabilmektedir. Başka bir ifadeyle; marka imajı var olan ürünün kişiliğini 

yansıtmaktadır. Tüketicilerin bir marka hakkında düşünceleri, duyguları ve 

beklentilerinin toplamıdır. Tüketicinin bir markayı tercih edip almasında çok önemli bir 

konumdadır (Aktuğlu, 2008: 34).  

Ürünün belirli bir özelliğine göre oluşturulan marka imajı, ürün o özelliğini yitirdiği 

takdir de, tüketici tarafından markaya karşı olan güvenin kaybedilmesine neden olacak 

sonuçlar oluşturabilmektedir. Bir marka ile tüketici arasında oluşturulan olumlu imaj, 

sadece o markanın bir ürününün çok tercih edilmesi ile sınırlı kalmayıp o markaya karşı 

oluşan güven sonucu diğer tüm ürün yelpazesindeki ürünleri de aynı oranda 

etkileyecektir (Aktuğlu, 2008: 35). 

Marka imajı, pazarlama iletişim stratejisi ve uygulamalarının ürünle bağlantı kurulan 

çağrışımlarla tüketicilerin zihninde o marka canlanmaktadır.  Güçlü marka imajı 

oluşturma uzun zaman diliminde gerçekleşmektedir. Yoğun uğraşlar ve uzun çabalar 

sonucu tüketicide kalıcı ve olumlu izlenimler bırakan markalar her zaman tercih 

edilmektedir.  
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Marka imajı, üretilen ürünün hedef tüketiciler üzerinde bıraktığı olumlu değer 

yargılarının yanı sıra tüketici tatmini ve sadakatini de içermektedir. Bu tür unsurlar 

içerisinde tüketicinin zihninde oluşan çağrışımlar, ürünün tüketiciler tarafından 

algılanmasına neden olmaktadır. Algılar, tıpkı daha net kanıtlara dayanan gerçek 

faktörler gibi tüketici üzerinde etkili olmakta ve tüketicilerin satın alma durumunu veya 

ürüne yönelme durumunu belirlemektedir (Kotler, 2003: 118). 

1.2.3.  Marka Kişiliği 

Marka kişiliği markaların birbirlerine benzeyen özelliklerinden dolayı oluşturulmuştur. 

Marka kişiliği, markaların hedef kitlesi ile olan ilişkisini farklılaştırmakla birlikte 

güçlendirmektedir (Ceylan, 2016). Marka kişiliğinin temelinde insanlar gibi 

markalarında kişilik özellikleri, belli duygular ya da izlenimlere sahip olduklarını temsil 

etmektedir.  Böylece markalar; yaş, statü (toplumsal ve ekonomik), cinsiyet, sıcaklık, 

duyarlılık, asi gibi arketiplerle kişilik özelliklerini oluşturmaktadır. Örneğin; 

Hanımeller, sıcaklık anne şefkati gibi duyguları barındırması ya da Apple, cennet 

bahçesinde Havva’nın ilk isyan eyleminin göstergesi olan ısırılmış elma logosu ile diğer 

rakiplerinden farkını ifade edecek asi bir duruş sergilemektedir (Uztuğ, 2003: 41). 

Bu tip arketipler Carl Gustav Jung tarafından oluşturulmuştur. Jung, bireylerin 

zihinlerinde marka ile eşleştirilip, marka imajının fonksiyonlarını ortaya koymaktadır. 

Bir marka kendi kişiliğini ancak bir arketiple tanımlayarak tüm faaliyetlerin de bu 

arketipe uygun oluşturursa bireylerin zihinlerinde yer almayı başarabilmektedir. Kişilik 

bütünlüğü oluşturmamış markaların çok fazla kalıcılığından ve tüketiciye vereceği 

güven duygusundan söz etmek mümkün olmayacaktır (Aksoy, 2017). 

Marka kişiliği kavramı; ‘bir markanın çeşitli insan özellikleri ve nitelikleri taşıyacak 

şekilde tüketiciler tarafından algılanma derecesi’ olarak ifade edilmiştir (Alt & Griggd, 

1988: 9-16). Marka kişiliği tüketicilerin ürünlerle kendilerini ifade edebilmesi ve 

değişik şekillerde anlatabilmesine yardımcı olan aracı görevini de taşımaktadır. 

Bazı markalar ürünleriyle tüketicilerinin rasyonel yönlerine hitap ederken (bir sabunun 

kiri temizlemesi gibi), başka markalar da tüketicinin sempatiklik duyma ya da kendini 

ait hissetmesi gibi irrasyonel durumlarına hitap etmektedir. Markalar tüketicilerinin ister 

duygusal ister rasyonel yönlerine hitap etsin, marka kişiliğinin tüketicilerin satın alma 
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kararı üzerinde etkisinin çok olduğu bilinmektedir. Marka kişiliği, tüketicinin istediği 

markalı ürünleri kullanarak ya da istediği markalardan alışveriş yaparak özlediği yaşam 

tarzını ve başkalarına göstermek istediği farklılığını ifade etmesine neden olmaktadır 

(Özgüven ve Karataş, 2010: 144-145). 

Marka kişiliği, hedef kitlesi ile uyumlu olduğu kadar içinde bulunduğu kurumun 

değerleriyle de uyumlu olması gerekmektedir. Bunun ışığında marka kişiliği, ambalaj, 

logo, slogan, jingle gibi markayı oluşturan bütün öğeler ile ilişkilendirilmelidir (Ceylan, 

2016). Ayrıca, bir markanın kişilik özellikleri markanın tüketicilerle kurduğu 

iletişimden etkilenmektedir (Uztuğ, 2003: 42). 

Günümüzde ürünlerin birbirlerine benzediği bir dönemde, marka kişiliği diğer 

markalardan farklılaşmayı sağlayan en önemli unsur olmaktadır. Marka kişiliği, 

tüketiciler için ürünün kişisel değerini arttırmakta ve tüketicinin ürün ile özleşmesini 

sağlamaktadır. Aaker, marka kişiliğini beş temel boyut altında değerlendirmiştir. Bu 

boyutlar Tablo 1. 2’de özellikleri ile ifade edilmiştir (Tosun, 2017: 98). 

Tablo 1. 2: Marka Kişiliği Boyutları ve Özellikleri 

İçtenlik Heyecan       Yeterlilik Seçkinlik Sertlik 

Mütevazı Cesur Güvenilir Üst Sınıf Açık Havaya 

Uygun 

Dürüst Canlı Zeki Cazibeli Dışa Dönük 

Haysiyetli Hayal Gücü 

Geniş 

Başarılı  Dayanıklı 

Neşeli Güncel   Maskülen 

              Kaynak: (Tosun, 2017).  

Günümüzde marka kişiliğinin belirlenmesine yönelik yaklaşımların çoğunda benzer 

boyutlar ifade edilmiştir. Markalarda Tablo 1. 2’de sıralanan boyutlarda birkaç tanesi 

bulunabilir. Bu bağlamda; Lampbell’s, Hallmark, Kodak markaları samimiyet kişilik 

boyutuna; Porsche, Absolut, Benetto markaları da Coşku kişilik boyutuna; IBM, CNN 

yeterlilik kişilik boyutuna; Mercedes, Revlon çok yönlülük kişilik boyutuna ve son 

olarak Malbora, Levi’s, Nike gibi markalarda sertlik kişilik boyutuna örnek 

gösterilebilmektedir (Özgüven ve Karataş, 2010: 145).  

Marka kişiliği altı temel pazarlama uygulamalar altında şekillenmektedir. Bunlar 

(Esmer, 2013: 17): 
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1. Ürünle bağlantılı nitelikler 

2. Ürün kategorisi çağrışımları 

3. Marka adı 

4. Sembol  

5. Reklamcılık Tarzı 

6. Fiyat -Dağıtım Kanalı 

Marka kişiliğinin, giyim ve araba gibi sembolik anlamları olan ürünlerde tüketici 

tercihleri üzerindeki etkisinin arttığı kabul edilmektedir. Bu nedenle marka kişiliğini 

oluştururken hangi ürün grubu için kişilik oluşturulacağına dikkat edilmelidir.  

1.2.4. Marka Denkliği 

Kurumsal rekabet ortamında başarılı olabilmek ve pazardaki faaliyetlerini devam 

ettirebilmek için her yıl marka imajını oluşturmak, iletişim faaliyetleriyle marka 

kişiliğini vurgulama, tüketicilerin marka tercihlerini yönlendirmek için bütün markalar 

pazarlama faaliyetlerine büyük bütçeler ayırmaktadır. Bu çalışmaların altında yatan en 

önemli faktör ise bireyler açısından markanın değerini arttırmaktır. 1980’li yıllarda 

gelişen 1990’lı yıllarda önem kazanan marka denkliği kavramı; markaların finansal 

açıdan paraya çevrilebilen bir değer olarak algılanması açısında tanımlanmaktadır 

(Aktuğlu, 2008: 39). 

Markaların kar amaçlı varlıklar olmaları sebebiyle, tüketici açısından değer yaratmaları 

ve tüketiciler tarafından bilinip, olumlu bir şekilde algılanmaları gerekmektedir. Bu 

sebepten dolayı markalarda tüm yatırımlarını bu amaca yönelik yapmalıdır. Kısacası 

marka denkliği diğer bir adıyla marka değeri, markaların tüketiciler nezdinde konumunu 

belirleyen bir unsur olma özelliği taşımaktadır (Sözer, 2009: 66).  

Marka denkliği iyi niyetlerin ve olumlu etkilerin birikimi olarak tanımlanmaktadır. Yani 

bireyleri, dağıtıcıların ve satıcıların bir markanın rekabeti ile ilgili sahip oldukları 

düşünce ve duygu değeri ve markanın toplam değeri olarak ifade edilmektedir (Uztuğ, 

2003: 46). 

Marka denkliği kavramı üç değişik anlamda açıklanmıştır (Esmer, 2013: 19). 

1. Markanın satıldığında ya da uyum sağladığındaki finansal varlığının ifadesidir. 
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2. Markanın gücü anlamında da kullanılmaktadır. 

3. Markanın tanımlamasıdır. Bu boyut marka imajını da kapsamaktadır.  

Marka denkliği kavramını oluşturan birleşenler ile tüketici ve kurum arasındaki rolü 

Şekil 1. 1’de kısaca ifade edilmiştir (Aaker, 1991: 17):  

 

 

 

 

 

     Şekil 1. 1:  Marka Denkliği Kavramını Oluşturan Birleşenleri 

       Kaynak: Aaker, 1991: 17. 

Marka denkliği kavramının unsurları ve tüketici ile kurum arasındaki ilişki Şekil 1. 1’de 

belirtilmiştir. Marka denkliği farklı biçimlerde oluşurken kurum kadar tüketici açısından 

da anlam ve değer yaratan bir unsur olmaktadır (Aktuğlu, 2008: 41). 

Tüketicilerin bir markaya ait olan algılarına dayalı hislerinin ve düşüncelerinin marka 

tercihlerinde etkili olması, marka denkliği kavramının değerini arttırmıştır. Çünkü bir 

markaya yönelik oluşan duygu ve düşünceler denkliğin unsurlarından olan farkındalık, 

çağrışım, algılanan kalite, tutum ve sadakat doğrultusunda gelişip oluşmaktadır (Tosun, 

2017: 199).  

Marka denkliği, marka ile ilgili özelliklerin geliştirilmesi için birçok atılımın 

yapılmasını gerektirmektedir. Marka ismi ve sembolüyle bir ürüne eklenen veyahut 

çıkarılan değerler, yararlar veya eğilimler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Aaker, 

1991: 16).  

Marka değerini oluşturan faktörler tüketici algılarına dayalı olarak oluşmasıyla beraber, 

‘sadakat veya marka bağlılığı, farkındalık, algılanan kalite, çağrışım, bilinirlilik ve 

marka vaadi olmak üzere marka denkliği altı unsura ayrılmıştır (Aaker, 1996: 9).  

 

Marka Değeri 

Algılanan Kalite 

Marka Çağrışımları 

Marka Nitelikleri 

Marka Farkındalık 

Marka Sadakati 

Tüketiciye değer 

sunar. 

Bilgilendirme ve 

güven oluşturur. 

Kullanım tatminini 

arttırmaktadır. 

Kuruma değer sunar. Pazarlama programlarının 

etkinlik ve yeterliliğini, marka sadakatini, kar 

marjını, marka genişletme fırsatını, ticari 

üstünlüğünü ve rekabet avantajını arttırmaktadır. 
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1.2.4.1. Marka Sadakati veya Marka Bağlılığı 

En genel ifadeyle tüketicinin satın alma kararı içerisinde sürekli olarak aynı markayı 

tercih etme durumu olarak ifade edilebilmektedir. Marka değerinin önemli bir 

parçasıdır. Markayı rakiplerinden üstün kılmaktadır. Marka sadakati oluşturmuş 

firmaların maliyetlerinde bir azalma söz konusu olması ile beraber yeni tüketicileri de 

markaya çekebilme ve marka farkındalığı yaratma gibi rakiplerinden gelebilecek 

tehditlere karşı koyabilme gücüne sahip olmaktadır (Aktuğlu, 2008: 41).  

 Marka sadakatinin amacı üretici firmaların markalarını her koşulda almaya devam 

edecek müşteri grubu oluşturmaya çalışılmaktadır  (Yıldız ve Aşkın ve Şahin, 2016). 

Marka Sadakati; tüketicinin markaya olan inancının gücü olarak ifade edilmektedir. 

Güçlü markaların en büyük özellikleri kendisine sadık müşteri yaratmasıdır. 

Sadakat ölçümü için fiyat tabanlı değerlendirmenin temel olacağını belirtmiştir. Bu 

temel ölçüm tüketicilerin fiyat farklarına göre markayı değerlendirmesini, daha uygun 

olan bir ürüne rağmen hala fiyatı pahalı olan yani sadık olduğu ürünü alması olarak 

ifade etmiştir (Uztuğ, 2003: 34). Bu bağlamda marka sadakati tüketicinin markayı ucuz, 

pahalı değerlendirmeden markayı satın alma eylemi olarak tanımlanabilmektedir. 

Marka sadakatine ilişkin açıklamaları iki kategoride analiz edebiliriz. Bunlar; tutumsal 

açıklamalar ve davranışsal açıklamalardır. Sadakatin tutumsal yönü, tüketici tarafından 

satın alma durumu tekrarlanmasa bile marka ile ilgili olumlu konuşma, tavsiyelerde 

bulunma ve markaya duygusal bağlanmaya yöneliktir; davranışsal yönü ise; satın alma 

eyleminin tekrarlanması olarak açıklanmaktadır (Tosun, 2017: 242). 

Sonuç olarak, günümüzde firmaların en önemli amacı hareketli piyasa koşullarında fiyat 

tabanlı rekabette kendi markalarına bağlı müşteriler yaratmaktadırlar. Marka sadakati, 

markanın günümüzde kazandığı en önemli değeri oluşturmaktadır (Uztuğ, 2003: 35). 

1.2.4.2. Marka Farkındalığı 

Markanın tüketicinin belleğinde sahip olduğu izlerin gücü yani marka tanınırlığı ve 

marka bilinirliliğini içermektedir. Farkındalık markaya dair tüketicide algıların 

oluşmasının ön koşulu niteliğinde olmaktadır (Uztuğ, 2003: 29).  Ayrıca marka 
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farkındalığında dikkate alınacak unsur, markaların tanınması, marka çağrıştırıcı 

unsurların dikkate alınması marka değerini etkilemektedir (Aktuğlu, 2008: 41). 

Markanın tanınması, bireylerin onu daha önceden görmüş veya duymuş olmalarından 

ötürü biçimsel ve içeriksel fonksiyonlarına dayanarak rakip ürünlerden farklı 

olabilmeleridir. Markanın hatırlanması ise, belirli bir ürünün işlevine gereksinim 

duyulduğunda akla o fonksiyonu gerçekleştirecek yetisine sahip markanın gelmesidir 

(Tosun, 2017: 203-204). Tanınma ve hatırlanmanın beraber oluşması ise farkındalığın 

oluşmasına neden olmaktadır. Bu durumun satın alma faaliyetinde etkili olabilmesi için 

marka ile ilgili bilgilerin tüketicide çağrışım yaratacak şekilde bellekte depolanmasının 

sağlanması gerekmektedir. 

Marka farkındalığı oluşturmak ya da artırmak için dikkat edilmesi gereken temel 

noktalar şunlardır (Uztuğ, 2003: 29-30): 

a. Tanınırlık  

b. Hatırlama 

c. Hatırlamada ilk marka  

d. Marka baskınlığı (Ürün grubunda hatırlanan tek marka) 

e. Marka bilgisi (Markanın konumu biliniyor mu?) 

f. Marka kanısı (Marka hakkında bir fikre sahip mi?) 

1.2.4.3. Algılanan Kalite 

Markanın kaliteli olduğunun ve tüketiciler açısından değerli olan bir takım özelliklere 

sahip olduğuna dair algılamaların hedef kitle açısından oluşturulması olarak 

tanımlanabilir (Yıldız ve Aşkın ve Şahin, 2016). Özellikle satın alma karar sürecini 

etkileyen fiyat, markanın konumu, farklılık yaratıcı özellikler kalite algılamasını 

etkilemekte ve böylelikle marka değerinin yapısını da oluşturmaktadır (Aktuğlu, 2008: 

41). 

Algılanan kalite, ürün ve markanın müşteri tarafından görülüş tarzı olarak da 

tanımlanmıştır. Bu nedenle bir markaya ilişkin algılanan kalite kişiden kişiye değişim 

gösterebilmektedir. Bir marka bir tüketiciye göre kaliteli olarak nitelendirilirken bir 
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başka tüketiciye göre kalitesiz nitelendirilebilir. Tüketicinin zihninde oluşan bir 

durumdur. Bu nedenle, markanın kalitesiyle ürünün kalitesi birbiriyle örtüşmesi 

gerekmektedir (Tosun, 2017: 230-231). 

Bir markada kalite algısının oluşması için markada olması gereken diğer bir ifadeyle 

tüketicinin markada görmek istediği temel özellikler markanın performansı, tüketiciye 

verdiği güven, estetikliği, kullanışlılığı, devamlılığı, mükemmelliği, toplumsal sorunlara 

karşı duyarlılığı, benzer marka veya ürünlerden ayırıcı özellikleri, kurduğu ilişki ve son 

olarak tanınmışlığı olarak ifade edilmektedir (Esmer, 2013: 37).  

Algılanan kalitenin marka kişiliği, marka konumlandırma, marka imajı gibi marka 

varlıkları ile uyumlu olması gerekmektedir. Pazarlama yöneticilerin tüketicilerin 

değişen görüş, beklenti ve algılarını sürekli olarak araştırması gerekmektedir ki bu 

çerçevede algılanan kaliteyi arttırma yollarına önem verilmektedir (Kocatürk, 2017: 61). 

1.2.4.4. Marka Çağrışımı 

Marka çağrışımı, tüketicinin zihninde marka ile ilgili bağlantılı olan ‘şey’ olarak ifade 

ettiği ve ‘markanın ‘kalbi ve ruhu’ olarak nitelendirmektedir. Tüketicinin zihninde yer 

alan çağrışımlardan oluşmaktadır (Uztuğ, 2003: 30-31). Ürün ile ilgili, özellikler ve 

faydalar direk ya da dolaylı olarak tüketicinin zihnine aktarılmaktadır (Esmer, 2013: 

29). Tüketici ile marka arasındaki ilişkinin oluşturulmasında markaya yönelik 

çağrışımlar büyük değer arz etmektedir. Çünkü markaya yönelik çağrışımlar, 

tüketicilerin birbirlerine benzer çok sayıda marka arasından tercihte bulunacakları 

marka seçimini belirlemede etkili olmaktadır (Tosun, 2017: 208). Satın alma sürecinin 

kısaltılması, satın alma nedeninin oluşturulması, markaya ait olumlu tutumların 

yaratılması markanın yapısı içinde yer alan marka çağrıştırıcıları ile mümkün 

olmaktadır (Aktuğlu, 2008: 41).  

Çağrışımlar markaya ait iletişim faaliyetleri sonucunda, ürünün fiziksel özellikleri 

sayesinde tüketicileri tarafından algılanmaktadır (Esmer, 2013: 29). Böylece; 

çağrışımlar tüketiciler tarafından belirli bir farkındalık seviyesine ulaştıktan sonra 

oluşmaya başlamaktadır. Marka çağrışımı oluşabilmesi için, tüketicilerin markaya 

yönelik geçmiş tecrübelerinin olması gerekmektedir. Söz konusu bu tecrübeler, 

markanın kullanımı dışında, pazarlama iletişimi faaliyetleri ve sosyal çevredeki 
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tüketicilerden alınacak referanslarla oluşmaktadır. Çünkü marka çağrışımları tüketicide 

değer yaratmaktadır. Markalarda değer yaratmak için birçok farklı yollara 

başvurmaktadır.  

Hedef kitlenin beklentilerine uygun ve rakiplerinden faklı nitelikte çağrışımları 

benimseyen markalar piyasada güçlü bir konuma sahip olmaktadırlar. Rakiplerinden 

farklı nitelikte çağrışımlara sahip olmanın, imaj oluşturmanın; imaj oluşturmanın ise 

sadakat yaratmanın ön koşulu olması, marka çağrışımının işlevinin ne denli geniş ve 

değerli olduğunu göstermektedir (Tosun, 2017: 210).   

Çağrışımlar marka iletişimi açısından da oldukça değerlidir. Çünkü marka çağrışımında 

uygulanan taktikler ve stratejiler, tüketicilerde farklı çağrışımlara sebep olmaktadır. Bu 

sebeple özellikle marka iletişiminde kullanılan etkinlik türleri, karakterler, logolar, 

reklamlar gibi oluşturdukları çağrışımlar ile tüketicinin markadan gelen bilgiyi işleme 

sürecinde, markayı zihninde konumlandırmasında ve satın alma eylemi oluşturmasında 

oldukça etkili olmaktadır. 

Bir markaya ait en az dokuz çağrışım bulunmaktadır. Bu çağrışımlar tüketici 

ihtiyaçlarının hangi ölçüde karşılandığına bağlı olarak ürüne ait kavramsal veya 

anlamsal bir ifade taşımaktadır. Kurumların ürünlerini diğer ürünlerden farklılaştırmak 

için kullanabilecekleri çağrışımlar şunlardır (Leventoğlu, 2012): 

1. Tüketici yararına yönelik,  

2. Ürün vasıflarına yönelik, 

3. Ürün kullanımı ya da uygulamalarına yönelik, 

4. Tüketiciye yönelik, 

5. Ünlü kullanımına yönelik, 

6. Hayat tarzı-kişiliğe yönelik 

7. Ülke orijinine ve  

8. Son olarak da rakiplere yönelik olarak kategorize edilmiştir. 

Marka çağrışımları pazarlama iletişimi için çok fonksiyonlu ve önemli işlevlere sahip 

olmaktadır. Marka çağrışımları bilgi işlem sürecinde, rakiplerinden farklılaşmada, 

olumlu tutumlar yaratmada, satın alma nedenini geliştirmede, genişleme için temel 
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oluşturacak biçimlerde değer inşa etmektedir. Bu durum markanın yaratılmasında ve 

oluşturulmasında temel bir ölçüt olmaktadır. Çağrışımların firma ve tüketiciler için 

değer yaratması Şekil 1. 2’de gösterilmiş olan beş farklı aşamalarla mümkün 

olmaktadır.  

 

  

 

Şekil 1. 2: Marka Çağrışım Değeri 

Kaynak: Aaker, 1991: 111. 

1. Farklılaşma: Bir markanın diğer markalardan ayırt edilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Marka çağrışımı, markanın tüketiciler tarafından kullanılmasını ya da 

tercih edilmesini sağlayan belirli yararı içermektedir (Uztuğ, 2003: 31-32). 

2. Olumlu tutum ve düşünce yaratma:  Bazı çağrışımlarda tüketiciler hoşlanmaktadır ve 

bu markayı tercih edecek pozitif duygular barındırır (Esmer, 2013: 31) 

3. Marka genişletme zemini: Uygun marka çağrışımları şirketlerin ürün genişleme 

stratejileri içinde katkı oluşturmaktadır (Uztuğ, 2003: 32). 

4. Bilgiyi işlemeye ve hatırlamaya yardım: Markalar çağrışımlarla istenilen bilgiyi veya 

algıyı tüketiciyi sıkmadan, çarpıcı ve akılda kalıcı bir şekilde iletilmesini sağlamakla 

beraber mevcut bilgilerinde tekrar hatırlanmasında yardımcı olmaktadır(Tosun, 2017: 

210). 

5. Satın alma nedeni: Markaya ilişkin soyut ve somut özellikleri,  tüketicilerde pozitif 

duygular yaratacak şekilde çağrıştırarak satışını sağlamaktır. 

1.2.5.  Marka Bilinirliliği 

Marka iletişim unsurlarının en önemli ayaklarından biri de ‘marka bilinirliliğidir. Yeni 

oluşan her marka tüketicilerdeki bilinirliğini arttırmak için çaba harcamaktadır.  Bazı 

markaların arkasındaki ekonomik güç fazla olması ile birlikte yoğun reklam ve halkla 

ilişkiler faaliyetleriyle kısa sürede yüksek marka bilinirliğine ulaşabilirler. Bazı 

markalar yıllardır sektörlerinde olmanın etkisiyle marka bilinirliklerini arttırmışlardır. 

Bazı markalar ise genç olmalarına rağmen öyle etkili yenilikler ve farklılık sunmuşlardır 

ki tanıtıma dahi para harcamadan yüksek marka bilinirliğine ulaşmayı başarmışlardır. 

ÇAĞRIŞIMLAR 

1.Farklılaşma Yaratmak 

2.Olumlu Tutum ve Düşünce oluşturma 

3.Marka Genişletme Zemini 

4.Bilgiyi İşlemeye Hatırlamaya Yardım 

5.Satın Alma Nedeni 
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Diğer taraftan bazı markalar da yıllardır sektörde olmalarına rağmen sektörlerine yeni 

giren markalar kadar tüketiciler tarafından bilinir olmayı başaramamıştır. 

Marka bilinirliği, marka farkındalığına bağlı olarak gelişen ve tüketiciye marka 

hakkında ipucu verildiği durumlarda, geçmiş bilgi ve deneyimlerini kontrol eden ve 

tüketicinin zihninde markaya ilişkin bilginin belirlenmesi süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Şubası ve Saltan, 2012). En genel tanımı ile marka bilinirliliği, 

tüketicilere tüketim dünyasında bilgiyi işleme ve yorumlama imkânı verir. Kimi zaman 

saniyeler, kimi zaman saatler, kimi zaman aylar süren bu işleme ve yorumlama 

sürecinde bilinirlik önemli olmaktadır. Özellikle tüketiciler tarafından satın alma 

durumunun saniyeler içinde verildiği ürün sınıflarında birinci düzeyde değer 

oluşturmaktadır (Şener, 2018). 

Marka bilinirliliği tanımlanırken ya da değerlendirilirken, tüketicinin zihnin de oluşan 

marka hakkındaki kişilik ve kimlik bilgilerinin yaptığı çağrışımlardan oluşmaktadır. 

Tüketici önce markanın farkına varmaktadır daha sonra marka hakkında bilgiye sahibi 

olur ve marka çağrışımları ile beraber marka bilinirliliği oluşmaktadır (Sözer, 2009: 74). 

Fakat markayı tüketiciye fark ettirmiş olmak bir aşamadır ama bilinirlik için yeterli 

olmamaktadır. Bilinirlik farkındalıktan sonraki aşamadır ve marka hakkında tüketicinin 

kafasında bir fikir oluşunca “marka bilinirliliğine” bir kişi daha eklemiş olmaktadır 

(Şener, 2012). 

Bilinirlik markaya yönelik tüketicilerde aşinalık oluşmasını sağlamaktadır. Hedef 

tüketiciler tarafından bilinen ve aşina olunan markalar her zaman diğer markalara göre 

daha fazla tercih edilmektedir. Bilinirlik, markaya ve markanın sahibi için bir referans 

olmaktadır. Çünkü bilinen bir markanın iyi olarak düşünülmektedir. Tüketiciler öznel 

olarak şu varsayımları kabullenirler; marka başarılıdır, marka çok reklam yapmıştır, 

pazarda yaygındır, uzun süredir hizmet vermektedir. Bilinirlik seviyeleri “tanınan 

markalar”, “hatırlanan markalar” ve “ilk akla gelen markalar” olarak gruplandırılır. 

Markalar bilinirliği, bütün tüketiciler tarafından değil markanın tüketicisi tarafından 

bilinmesi daha önemli olmaktadır (Şener, 2012). 
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Bu nedenle marka bilinirliği nasıl arttırılabilir? Ya da nasıl sağlanabilir? Sorularının pek 

çok yolu bulunmaktadır fakat genel olarak aşağıda sıralandığı gibi sağlanmaktadır 

(Şener, 2018): 

1. Diğer markalardan farklı olunması 

2. Bir Slogan ve/veya cıngıl kullanılması 

3. Simge İle Karşılaşma  

4. Etkinlik Sponsorluğu faaliyetlerine ön ayak olunması 

5. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek (extreme) bir özendirme yapılması 

Başka bir açıklamaya göre ise; bir marka, marka bilinirliliği arttırmak için aşağıda 

belirtilen sistem dâhilin de tüketiciye ulaşılmak mümkün olmaktadır (Şaylan, 2017) 

 Marka için bir web sitesi oluşturmak 

 TV’de, radyoda, gazetede, dergide, internette, açık havada imaj oluşturma veya 

satış amaçlı reklam yapmak 

 Editörüyle tanıtımlar yapmak 

 Medyada yer almak için basın bültenleri göndermek ve basına röportaj vermek 

 Sosyal medya araçlarıyla dikkat çekmek, bilgi aktarmak, takipçi toplamak 

 Hedef kitlenize e-postalama yapmak, SMS göndermek 

 Broşür, katalog, el ilanı gibi materyaller dağıtmak ve postalamak 

 Markanızı veya ürününüzü denetmek 

1.2.6. Marka Vaadi 

Marka vaadi en basit ifadeyle, markanın tüketicisine ürünle ilgili verdiği sözdür.  

Markalar ürün hakkında verdikleri vaatlerle birlikte tüketiciler arasında bir güven bağı 

oluşturmaktadırlar. Çünkü marka vaatleri, tüketicilere ürünleri neden alması gerektiğine 

dair nedenler bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, marka vaatleri, tüketicinin ürün ve hizmetleri 

neden diğer markalara göre tercih etmesi gerektiğine dair “gerekçeler ve faydalar’ 

ortaya koymaktadır (Yıldız, 2018). 

Marka vaadi, markanın sahip olduğu özgün işlevsel ve duygusal değerler takımını 

içermektedir. Bu nedenle kurumlar güçlü ve rakiplerinden farklı bir marka ortaya 

çıkarmış olmaktadır. Marka vaadi, yeni bir marka yaratmak veya var olan bir markayı 
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geliştirmek için önemli verilmesi gereken bir zemindir. Bir vaadi olmayan veya bir 

yarar sağlayamayan marka rakiplerine karşı üstünlük kuramamaktadır. Rakiplerden 

sıyrılabilmek için ürünle ilgili farklılaştırıcı bir özellik veya vaat çerçevesinde ürünün 

sağladığı yararlar ifade edilmek suretiyle tüketicilere sunulmalıdır. Marka vaadi, 

tüketicilerin o markayı almaları durumunda mükemmel bir marka alacaklarının güvence 

ve garantisinin verilmesidir. Bir başka deyişle kurumların, tüketicileri tarafından nasıl 

hissedilmesini arzulamasıdır (Seyhan, 2007: 21-22).  

Bir marka tüketicilerine bir vaat sunduğu zaman ürün olmaktan sıyrılmaktadır. Bir diş 

macunu size beyaz ve sağlıklı bir diş sunarken, bundan dolayı çevredeki tüketicilerden 

övgü almayı, temizliği ve ışıltıyı vaat etmektedir. Bu marka, tüketicilerin bilinçaltına 

yerleşerek markaya karşı güven duygusu oluşturmaktadır (Esmer, 2013: 39). 

Doğru olan, değişen tüketici özelliklerine dayanan ve doğru bir iletişim ile aktarılan bir 

vaadin sunduğu üç fayda bulunmaktadır (Güler, 2010: 23). Bu faydalar: 

1. Fiziksel fayda: Tüketicinin zaten beklediği ve hemen hemen bütün ürünlerde 

bulabileceği yararlardır.  

2. Duygusal fayda: Farklılaşma ve farkındalık yaratma kaygısıyla tüketicilerin 

duygularına hitap edilmeye çalışılmasından kaynaklanan faydalardır. 

3. Psikolojik fayda: Duygusal faydadaki gibi markanın kullanımı sırasında tüketicinin 

kendisini psikolojik olarak nasıl hissedeceği ile ilgili durumun ifadesidir.  

Markaların tüketiciler tarafından inanılır ve güvenilir olabilmesi için çok değerli olan 

marka vaatleri hedef tüketicisiyle üç temel destekleyici niteliklerle iletişim kurmaktadır. 

Bunlar (Esmer, 2013: 39): 

1. Marka vaadinin inanılır olması için destekleyici kanıtları olmalıdır. 

 Önemli müşteri ihtiyaçlarını hedef almalı, 

 Markanın/ürünün güçlü yönlerini daha da güçlendirmeli/artırmalı, 

 Farklılaşma ile rekabetçi bir avantaj sağlamalı, 

2. Her tür organizasyonlu karar, sistem, hareket ve sürecini iyi yönetmeli ve 

öncülük etmeli, 

3. Markanın/ürünün tüm ürün ve hizmetlerinde kendini açıkça ortaya koymalıdır. 



    

23 

 

Sonuç olarak tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli değişmesi, onların değer hislerini 

de değiştirdiği için marka vaatlerinin sürekli değişen durum ve olaylara göre 

yenilenmesi ve kontrol altında tutulması firmalar için faydalı olmaktadır. 

1.3. Marka İletişim Öğeleri 

Marka iletişim öğeleri bir markaya ait ürün kategorilerinin işlevsel ve duygusal 

özelliklerini tüketici nezdinde ilgi çekici, ulaşılabilir ve farklı kılarak, yaratıcı ve görsel 

bir iletişim stratejisiyle hedef tüketiciye ulaştırma görevini üstlenmektedirler (Tosun, 

2017: 81). Kısacası, marka iletişim öğelerinin işlevi, bir markanın tanınmasını ve 

rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan ticari markaya dönüşebilen araçlar olarak 

tanımlanabilir. Marka iletişim öğelerin doğru bir şekilde konumlandıran kurumlar hedef 

tüketicilerin akıllarında da yer etmeyi başarabilir. 

Tüketici temelli marka değeri modeline göre marka öğeleri seçiminin doğru iletişim 

stratejileri ile oluşturulması gerekmektedir. Marka iletişim öğeleri 

(https://prezi.com/p9g9tyaadqm-/marka-unsurlar-ve-pazarlama-bilesenleri-ile-marka-

degeri-olusturmak/#, 2018) : 

 Marka farkındalığını arttırmalı 

 Marka çağrışımını güçlendirmeli 

 Pozitif marka algısı ortaya çıkarmalı gibi işlevleri bulunmalıdır. 

Genel olarak doğru marka iletişim öğelerini seçmenin yolu aşağıda belirtilen altı kıstas 

göz önüne alınarak oluşturulmalıdır (Esmer, 2013: 40): 

1. Hatırlanabilirlik veya Akılda Kalıcılığı: Marka öğelerin en büyük etkisi tüketicinin 

aklında kalması ve satın alma anında tüketici tarafından ürünün tanınmasını 

kolaylaştırmasıdır. Bir ürünün ismiyle, logosuyla, sembolüyle ve sloganıyla kolay 

hatırlanması markaya karşı bir farkındalık oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı; her 

zaman bir markaya yada bir ürüne ait logo, isim, slogan ve sembol dikkat çekici 

olmalıdır. Çünkü tüketiciler tarafından hatırlanması daha kolay olacaktır. 

2. Anlamlılık: Marka öğeleri ürüne anlam yüklemektedir. Böylelikle çeşitlilik, 

inandırıcılık ve içerik seçeneklerinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ürünün 
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farklılıkları ve işlevleri hakkında bilgilendirmesi ikna etmesi ve içeriklerinde anlamlı 

olması gerekmektedir. 

3. Sevilebilirliği: Markanın ya da ürünün işlevinin yanı sıra duygusal yönünü de 

anımsatabilir. Marka unsurlarının görsel ve sözlü içeriği fazla, eğlenceli ve ilginç olan 

duyguların seçilmesiyle de yapılabilmektedir. Bu içeriklerle yapılan marka unsurları 

tüketiciler tarafından hatırlanması daha basit olacaktır. 

4. Aktarilabilirliği: Marka unsurları, bir markanın ürün genişlemesine gittiğinde ya da 

pazar genişlemesi yaptığında, bu unsurların yeni ürün grubunda markaya ve yakut 

marka değerine nasıl fayda sağlayacağı önemlidir. Böylelikle ürün genişlemesi 

yapıldığında veya yeni pazara girerken marka unsurlarının uygunluğuna dikkat etmek 

gerekmektedir. Bu yüzden mümkün olduğunca genel yani sadece var olan ürünle 

örtüşmeyen marka ismi seçilmelidir. Böylece, yeni pazarlara açılırken gerek dilsel 

gerekse kültürel zorluk çekilmemektedir.  

5. Uyarlanabilirlik: Zamanın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüketicilerin 

fikri, hayata bakış tarzları ve yaşam standartları değişmektedir. Dolayısıyla markalarda, 

değişen tüketicilere göre kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Marka unsurlarının, bu 

değişime karşı esnek ve kolaylıkla çağa uyan olabilme becerisine sahip olabilmelidir. 

Arçelik’in kuruluşundan günümüze kadar ki süreçte logosunda yaptığı değişiklik örnek 

olarak gösterilebilir. 

6. Korunabilirlik: Markalar, oluşturulurken harcanan emekler, bir başka marka 

tarafından taklit edilebilir. Bu nedenden dolayı markanın böyle bir mağduriyette 

kalmaması için marka öğelerini yasal kayıt altına alıp, kolayca kopyalanma ihtimaline 

karşı korunması önem ve değer arz etmektedir. 

Yukarıda belirtilen altı madde marka iletişim öğeleri oluştururken dikkate alınması 

gerekmektedir. Hatırlana bilirlik yani tüketicinin aklında kalıcı olabilme durumu, 

anlamlı olması ve sevile bilirliği kriterleri pazarlamacının saldırgan stratejileri ile 

markanın oluşturulması durumu söz konusu iken aktarılabilme, uyum sağlaya bilirliği 

ve koruna bilirliği kriterleri pazarlamacının rolü, stratejileri, markanın korunması ve 

kuvvetlendirilmesi durumu söz konusu olmaktadır. 
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Marka iletişim öğeleri; marka ismi, marka logosu, marka sloganı ve marka sembolü 

kategorileri altında ele alınmaktadır. 

1.3.1. Marka İsmi 

Bireylerin bir markayla ilk karşılaştıklarında gördükleri ve marka ile ilgili akıllarında 

kalacak ilk öge marka ismi olmaktadır. Marka ismi, markanın daha dar çerçevesi olup 

markanın sözle ifade edilen kısmıdır (Can, 2007: 230). Marka isimleri, o markaya ait 

ürünün işlevsel özelliklerini ve markanın taşıdığı, hedef tüketiciye iletmek istediği 

anlamları barındırmaktadır. Hedef kitle ile iletişim kurma açısından etkili bir araç 

konumundadır. Eğer markalar doğru isimler ile ürünlerini şekillendirirlerse, hedef 

tüketicilerin bunu fark edip hafızalarına yerleştirmeleri birkaç saniye de içerisinde 

olacaktır (Tosun, 2017: 81).  

Marka isimleri kendi içerisinde ayrı işleve sahip ürünleri birbirlerinden ayırmaya 

yaramaktadır. Bir marka ismi oluşturulacağı zaman; iyi düşünülüp piyasa analizi 

yapılmalı, ürüne ve ürünün işlevine uygun olmalı, hedef kitlenin kulağına hoş gelmeli 

ve ürünü çağrıştıracak bir isim bulunmalıdır. Güçlü bir marka ismi, hedef pazarlardaki 

tüketicilere söylendiğinde başka bir kelimeyi çağrıştırmalıdır. Bu kelime tercihen pozitif 

değerler içermelidir ki, tüketicinin zihninde markaya karşı bir güven duygusu 

oluşmasına neden olmaktadır ( Kotler, 2003: 93-94). 

Tüm marka isimlerinin ortak noktaları çağrışımsal imaja sahip olabilmeleridir. Hedef 

tüketici ile iletişim kurarken ilk temas noktası oluşmasını sağlamaktadır. Böylelikle 

marka algısının oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Bir markanın ismini duyan tüketici, 

markaya ait tüm öğelerin zihninde oluşması algı olarak ortaya çıkmaktadır. Marka 

isminin tüketici algısına etkisinin doğrudan olmasından dolayı marka planlamasında 

karar verilecek isim marka oluşumunda önemli kriterlerin başında gelmektedir (Esmer, 

2013: 41-42). 

Marka isminin belirlenmesi için ilk başta; markanın oluşturmak istediği çağrışımları, 

markanın konumlandırma amacı, imajı,  marka ile ürünün nasıl ilişkilendirildiğini, 

ürünün var olan rasyonel ve duygusal işlevlerini, rakip markaların özelliklerini ve 

isimlerini, hedef kitlenin yansımasını ve benlik imajını genel olarak araştırmak ve 

incelemek gerekmektedir. İlerleyen aşamalar da ise; çeşitli ve farklı kaynaklara 
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belirlenen stratejiler özet olarak sunulmalıdır ve çok sayıda kaynaktan çok sayıda isim 

elde edilmektedir. Alternatif ve ürüne uygun isimler elde edildikten sonra elemeler 

yapılmaktadır. Markayla, ürünle ya da durumla anlamlı olmayan, farklı anlamlar içeren, 

kodlanması zor olan, sadelikten uzak olan, farklılaşmayı sağlamayan, yeni pazarlarda 

yeni konumlandırmalara kapalı isimler ve hukuki yönden sorun teşkil edecek isimler 

elenmektedir. Böylece elde edilen isimler içinden ise; tüketiciler tarafından hatırlana 

belirliliği ve anlamlılığı olan isimler değerlendirilmektedir. Bu çerçevede ürüne ve 

hedef kitleye yönelik bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada; isimlerin iletişime etkisi 

değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Çalışmaların tamamlanması sonucunda ürüne en 

uygun isim olan marka ismine karar verilmektedir (Tosun, 2017: 81-82).  

Bir marka için önemli olan ismin taşıması gereken özelliklerdir. Bu sebepten dolayı bir 

marka ismi aşağıda belirtilen niteliklerin ne kadar çoğunu içerirse o kadar hedef 

tüketiciler tarafından tercih edilmektedir (Can, 2007: 229-230): 

 Kısa, basit, telaffuzu kolay, kulağa hoş gelen, anlaşılır 

 Ambalaj ve etiketlemeye uygun olması 

 Hafızada kolaylıkla yer edinebilecek ilginçlikte olması  

 Yaratıcı olması 

 Bulunduğu hedef pazarın yasal tüzüğüne ve değerlerine uygun olmalıdır.  

 Rakiplerin isimlerine benzememeli, çalıntı izlenimi vermemeli 

 Her türlü reklam platformuna uygun olmalı 

 Dikkat çekici olmalı 

 Ürünün kalitesini temsil eder nitelikte olması ve hedef kitledeki tüketiciye doğru 

çağrışımlar yapılmalıdır 

 Ayırt edici özellikte olması 

 Tecilli olmalı 

Sonuç olarak marka isimleri, üretici kurumlar tarafından hedef pazarlarda belirli 

hedeflere ulaşmak için ürünlerde kullanılmaktadır. Bir markanın taşıdığı ismin en 

önemli avantajı, tüketicinin ürünü belli bir kategoride belirlemesini ve 

değerlendirmesini sağlamaktır. Tüketiciler her ürünün markasına bir anlam ve değer 

vermektedir. Ürünü bu marka ile birlikte hatırlamakta ve satın alma eylemeni yine bu 
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markayla kolaylaştırmaktadır. Doğru kararlar ve stratejilerle oluşturulmuş ürün veya 

marka isimleri, tüketicilerin satın alma eyleminde kararlarını etkilemektedir (Bakan, 

2005: 152).  

1.3.2. Marka Logosu 

Bir marka logosuyla marka yapısına ait unsurları kolaylıkla aktarabilmekte ve tüketici-

marka arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Logolar sayesinde tüketici ürünü kolayca 

anımsayabilmektedir. Logolar markaların tüketicilerle iletişimini en kolay biçimde 

yapılmasını sağlayan görsel ifadelerdir. Logolar, markanın hedef tüketicilerle karşı 

karşıya geldiği durumlarda, tanıtım çabaları, ambalaj, satış geliştirme gibi ortamlarda 

etkili olmaktadır. Markanın görsel ifade tarzı ya da görsel kimliği olan logo, markanın 

etkili bir biçimde algılanarak tüketicilerin hafızalarına yerleşmesine, kurumların 

ürünlerinin tanıtılmasına, hedeflenen pazarda saygınlık kazanmasına ve kurumun kurum 

kimliğini ve kültürünü ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktadır (Aktuğlu, 2008:140). 

Logo, bir markanın isminin ve iletmek istediği mesajların harf veya görüntü gibi çeşitli 

görsel unsurları kullanarak sembolize edilmesidir (Tosun,  2017: 87). Başka bir ifade de 

logo; soyut olmayan bir grafik unsurudur. Markanın yapısını, karakterini ve kişiliğini 

ifade etmeye yardımcı olmaktadır (Cop ve Çiftçi, 2007: 74).  

Görsel ifadeler tüketiciler tarafından bir değer ifade etmesinden dolayı markalar 

tarafından önem verilmektedir. Logo, hat ve çizgisel biçimleri ile tüketicilerinin 

dikkatini çekip onları etkilemektedir. Bu yüzden hedeflenen tüketicilerin bilinçaltına 

marka ile ilgili yaratılmak istenen imaja yönelik bilgiler iletilmektedir. Logoların 

tüketicilerin zihninde daha kolay ve hızlı yer edebildiğinden dolayı marka farkındalığını 

arttırdığı söylenmektedir (Esmer, 2013: 144). Bir marka için önemli olan logonun 

belirlenmesinde bilinmesi gereken en önemli nokta, seçilen görsel ifadede kullanılan 

çizgiler, karakterler ve ürünün işlevine ve temsil ettiği mesaja uygun renkler ile bunların 

kattığı anlam bütünlüğüdür (Aktuğlu, 2008: 141). 

Logo da bulunması gereken özellikler şunlardır (Tosun, 2017: 87): 

1. Yalın, hatırlanabilir, ayırt edilir olması gerekmektedir. 

2. Tek bir renkle olduğu gibi birçok renkle de kullanılabilmelidir. 
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3. Değişik materyallere ya da farklı baskı şekillerine uygun olmalıdır. 

4. Marka mesajını açıkça vermelidir. 

5. Değişimlere açık olması gerekmektedir. Geçen zamanla kendini 

yenileyebilmelidir. 

İlave olarak markaların logo stilleri şöyle sınıflandırılabilir (Sevildi, 2014: 57-58): 

a. Metin Logolar: Kodak, Yahoo, IBM gibi. 

b. Sembol Logolar: McDonalds’ın Golden Arhes ve Nike swoosh gibi 

c. Kombinasyon Logolar: Bu tarz logolarda kurum ve sembol adları birleştirilir. 

Örneğin; Mercedes-Benz birleşim logosuna verilecek en iyi örnektir.  

1.3.3. Marka Sloganı 

Slogan, bir markanın ürünü hakkında ipuçları vermektedir. Güçlü bir marka kimliği 

oluşturmada marka farkındalığı sağlamada ve markayı konumlandırmada etkisi çok 

fazla olmaktadır. Doğru bir slogan, marka kimliğini oluşturmada özel ve belirleyici bir 

rol oynayarak tüketicilerin zihninde sürekli aktif hale getirilen bir tekrar olarak 

belirtilmiştir. Bir marka ile ilgili tüketicileri ikna edecek kısa bilgiler sunmaktadır. 

Slogan, markanın ismi ve logosu ile anlamlı şekilde oluşturulan marka imajını, halkla 

ilişkiler ve reklam gibi pazarlama faaliyetleriyle desteklenip kolayca ürünün tüketiciler 

tarafından tanınıp akıllarında kalmasını ifade etmektedir (Esmer, 2013: 46). 

Slogan veya marka anahtar sözcüğü sembolün birer parçası olarak kullanılmaktadır. 

Markalar etkili sloganlar ile desteklenirse marka ismi de uzun zaman tüketicilerin 

aklında kalmaktadır. Sloganlar markalara görsellikten ayrı sözel olarak ifade edilen ek 

katkılar sunmaktadır (Cop ve Çifçi, 2007: 74).  

Sloganlar marka sloganı ve reklam sloganı şeklinde iki ayrı kategoriye ayrılmaktadır. 

Reklam sloganları; sadece bir reklam kampanyası süresince kullanılarak anlık iletiler 

tüketicilere sunmaktadır. Marka sloganları; markanın ürün için oluşturduğu kalıcı 

sloganıdır. Farklı kampanyalar olsa dahi üst slogan olarak daima kullanılmaktadır 

(Tosun, 2017: 92-93). Slogan markanın konumlandırmasına yardımcı olan en önemli 

unsurları arasında yer almaktadır. Mesela Arçelik markasının ‘Arçelik’le anneniz size 
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kalsın’ sloganı tüketicilere Arçelik ürünlerinin hayatınızı kolaylaştırdığı ifade 

etmektedir. Böylelikle markanın işlevini ve konumunu da belirtmektedir.  

 Genel çerçevede bakılacak olunursa iyi bir sloganda olması gereken özellikler şu 

şekilde sıralanabilir ( Ateşoğlu, 2003: 263): 

 Kısa ve özgün olmalı 

 Kolay hatırlana bilmeli 

 Markanın, marka farkındalığını vurgulamalı 

 Tüketicide merak uyandırmalı  

 Kazandıracağı ödül ve yarar belirtilmeli 

 Kafiyeli, vezinli ve ses benzeşmesine uygun olmalı 

 Yasal tüzüğe ve geleneğe uygun olmalı 

 İlginç, şaşırtıcı ve eğlenceli olmalı 

 Sık sık değiştirilmemeli 

 Diğer dillere çevrildiğinde olumsuz anlamı olmamalı 

1.3.4. Marka Sembolü 

Markanın önemli öğelerinden bir diğeri ise marka sembolüdür. Güçlü bir sembol, 

kimliğe güç ve dayanıklılık vererek daha kolay hatırlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Yapılan çalışmalar insanların belleklerinin, görsel unsurları hafızalarında tutma ve 

hatırlama oranları daha uzun olmaktadır. Bu sebeple Aristo’nun da ifade ettiği gibi 

‘algılar gözle başlar’ sözü özellikle marka kimliği oluşturma açısından doğru kabul 

edilmiştir (Tosun, 2017: 80).  

Semboller; afişlerde, televizyonlarda, ürün paketlerinde, gazete ve gazete ve dergiler 

gibi daha birçok marka araçlarında yer almaktadır. Sembol, marka ile tüketicilerin 

karşılaştığı ilk noktadır. Tüketicilerin zihninde marka ile ilgili görsel bir imaj 

oluşturmaktadır. Bunun sonucunda düşüncelerin oluşmasını, hatırlanmasını ve 

tanınmasını sağlamaktadır. Sembol soyut ürünlerdir ve tüketicilerin daha önceki 

tecrübelerine dayanan hafızalarındaki bilgilerini tetiklemektedir (Mohammadneznad, 

2015: 40-41). 
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Bu nedenle yeni eğilimlerin, teknolojik gelişmelerin içerisinde yaşanan dönemde; 

sanatsal, felsefi ve kültürel sorunların yakından takip edilmesi ve bu durumların 

sembolik bir bakış açısıyla yorumlanması kullanılan marka sembollerinin markaya bir 

katma değer sunmaktadır (Becer, 2002: 33-34). 

Sonuç olarak; ilk başta semboller, markalar hakkında çok fazla bilgi verebilmektedir. 

Sembol, bir markanın ne ile ilgili olduğu, kalitesi, stili ve gücü yönünde bilgiler 

vermektedir. Fakat sembol marka demek değildir sadece bir markanın ya da ürünün 

yüzüdür. Semboller, markaların pazara giriş noktadır. Bu sebeple semboller sadece 

markanın tüketicilere tanıtılmasını sağlamaktadır (Mohammadneznad, 2015: 56). 
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BÖLÜM 2: 

MARKA İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE SOSYAL MEDYA 

2.1. Marka İletişim Stratejileri 

Kurumların genel olarak, markayı oluştururken marka stratejileri hakkında kararlar 

vermeleri gerekmektedir. Marka stratejilerini belirlerken, ilk işlem olarak durum 

analizinin yapılması gerekmektedir. Kurumların, mal ya da hizmetlerini 

markalaştırırken müşteri analizi, rekabet analizi ve kişisel analiz yapmaları 

gerekmektedir. Böylece kurumlar, öncelikle müşterilerinin özellikleri, istek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda pazar bölümlendirmesi yapıp, hedef pazarlarını belirlemelidir. 

Tüketici analizinin yanı sıra, kurumların rakiplerini de iyi analiz etmeleri 

gerekmektedir. Onların markalarının imajını ve kimliğini bilmeleri gerekmektedir. 

Rakip kurumların markalarının da güçlü ve zayıf tarafları ile ilgili durum analizi 

yapılmalıdır. Son olarak da, kurumlar kendi kişisel durum analizlerini oluşturarak güçlü 

ve zayıf noktalarını ortaya koymalıdır (Çifçi ve Cop, 2007: 70-71). 

Bir kurumun genel stratejisi dışında değişik içeriklerde stratejileri bulunmaktadır. Bütün 

stratejilerin genel kurum stratejisi doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir (Tosun, 

2017: 393). Tüm bu planlanan ve analiz edilen marka stratejilerinin hedef tüketiciye 

iletilmesi marka iletişimi ile yapılmaktadır. 

Markalar değişen dünya ile birlikte stratejilerini ve hedeflerini değiştirmek durumunda 

kalmışlardır. Günümüzde artık markalar sadece ürünleri ambalajlayıp, ürünleri 

isimlendirip hedef pazara sunmaları yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda markaların 

hedef tüketicilerin zihninde ürünleriyle ilgili farkındalık yaratmalıdır. Markaların 

tüketiciler tarafından bilinirliliği oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı markaların 

tüketiciler tarafından ürün bilinirliliği oluşturması için rasyonel kararların alındığı 

marka iletişim stratejileri oluşturmalıdır (Aktuğlu, 2008: 115). Marka iletişim 

stratejileri, kurumun stratejileri doğrultusunda belirlenerek fonksiyonel strateji olarak 

kurum stratejisinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır (Tosun, 2017: 394). 
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Yeni tüketici portföyünün oluşmasıyla birlikte artık markalar tüketicilerin istek ve 

beklentilerine göre ürün oluşturmakta ve buna göre de belli bir saygınlık kazanmaktadır. 

Günümüzde sosyal medya araçlarının gelişmesiyle beraber ürün odaklı pazarlamadan 

müşteri odaklı pazarlamaya geçişle birlikte markaların iletişim stratejileri de 

değişmektedir. Sosyal medya pazarlamasındaki artışla birlikte markalarda direkt olarak 

tüketicilerle etkileşimli olmaya başlayarak ürün geliştirmeye yönelmiştir. Böylelikle 

tüketiciler ürünün ortak yaratıcıları olmaktadır. Bugün çevrimiçi içeriğin neredeyse 

tamamı sosyal medya kullanıcıları tarafından oluşturulmakta ve içerikler müşteri 

gruplarından gelmeye hızlıca devam etmektedir. Tam da bu noktada markaların 

ürünlerinin tüketiciler tarafından bilinmesi ve müşterileri bazında ağızdan ağıza 

konuşulması için belli stratejiler oluşturması gerekmektedir 

(http://www.eksprespatent.com/marka-iletisim-stratejileri/,  2018).  

Hedeflenen bir marka iletişiminde her şey tüketicilerin zihninde oluşturulan olumlu 

imajlar vasıtasıyla algılarında yer edinme üzerine kurulmuştur. Hedefini bulan ve ticari 

hayat içinde anlamlı sonuçlar üreten bir marka iletişimi için bugün gerçek ve sosyal 

ağlar başta olmak üzere sayısız iletişim mecrası bulunmaktadır. Çeşitli reklamlar, dijital 

reklamlar, PR çalışmaları, durum yönetimi ve etkinlik planlaması, outdoor, mağaza içi 

görsellik ve kampanya planlamaları gibi sayısı kanal bugün markanın kendini hedef 

kitlesine en doğru yollarla anlatabilmesi için seferber olmaktadır (Yıldız, 2018). Fakat 

marka iç ve dış çevresi ile iletişim kurmamışsa markaların başarısından söz 

edilemeyecektir. Eğer bir markanın, ürünü arz edilse de talep eden tüketiciye nasıl 

ulaştıracağını bilmiyorsa başarılı olması söz konusu olmayacaktır. Bu noktada marka 

iletişiminin etkin ve doğru kullanılması için iyi bir pazarlama iletişimi stratejileri 

geliştirerek markanın başarısı organize edilmelidir.  

Marka iletişiminde stratejik planlama, program amaçları ve hedefler hakkında kararlar 

alınması, ana hedef kitlelerin belirlenmesi, stratejilerin seçiminde yol gösterecek 

bilgileri belirlemeyi içermektedir. Kurumlar tüm hedef tüketici için aynı stratejileri 

izlenilemeyebilir ama farklı hedef tüketiciler için farklı stratejiler izlenmelidir. Fakat her 

oluşturulan stratejilerin aralarında bağlantılar olması gerekmektedir. Marka iletişim 

stratejik çok belirli özellikler taşımasına rağmen genel durum tüm programlarda aynı 

olmalıdır. Marka iletişiminde en uygun stratejilerin saptanmasından; hedef pazarlar, 
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ulusal ve yerel özellikler, rekabet koşulları, mevsimlik değerlendirmeler ve zamanlama 

göz önüne alınması gereken temel unsurlar içerisinde bulunmaktadır (Tosun, 2017: 394-

395). 

Bu noktada yeni bir markanın iletişim çağında gözetmesi gereken ana etmenler 

aşağıdaki maddeler gibidir (Esmer, 2013: 46-47): 

• Hedef tüketicilerin duygularını ve hislerini iyi analiz etmek 

• Marka ile iletişime geçecekleri imkânları sunmak 

• İletişimi sürekli kılmak 

• Etkinlik alanlarına girerek yaşamlarına değer katmak, 

• Yeniliklerle tüketiciyi şaşırtmak 

• Markaya iyi durumlarda da kötü durumlarda da yatırım yapmayı ihmal etmemek 

• Sürekli olarak markaya yatırım yapıp cazibesinin geliştirilmesine çalışılmak 

• Rakipleri iyi analiz etmek ve markanın stratejilerini ve hedeflerini belirlemek 

bunların üstüne de çalışmalar yapmak 

• Markanın piyasa durumunu düzenli olarak gözden geçirmek ve belirli amaçların 

nasıl gerçekleştirileceğine yönelik aksiyon planının hazırlanması (Tosun, 2017: 395) 

• Markayı yasaların izin verdiği tescil, patent gibi araçlarla koruma altına almak 

Web 2,0 teknolojisiyle yaşanan gelişmelerle yeni kanallar, geleneksel kanallardan daha 

aktif, daha etkin ve çok daha maliyetli biçimde ortaya çıkmıştır. Rekabeti farklı 

boyutlara taşıyan bu yenilikler markanın yeni odak noktalarından bir olmuştur. Etkili 

iletişim ile ürün denemelerinden markaya kadar olan süreçte tüketicinin ürün ve 

markaya yönelik tecrübesini artırmaktadır. Ve tüketicide, ürünü kullandığında nasıl 

hissedeceği hayalini oluşturarak ona cesaret vermektedir. Sonuç olarak, firma etkili bir 

iletişim stratejisi belirlemişse, tüketicinin markalı ürünü satın alması sağlanmış olur. 

Etkili iletişim, markaya ait, tüketicinin marka tecrübesini ve markaya yönelik hislerini 

oluşturmaktadır ve böylelikle ürünün satın alınmasını sağlamaktadır. Böylece marka 

iletişiminde daima hatırlanması gereken bağlılık, tutarlılık ve uyum gibi üç stratejik 

nokta bulunmaktadır (Tekbıyık ve Gökçe,  2017: 48) 

Böylelikle tüketicilere sunulacak markalar, iletişim bilgileri ürün özellikleri ile 

bağlantılı, tutarlı ve birbirleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Marka iletişim kanalları net 
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ürün mesajı vermeye, etki yaratmaya ve sevecen (şefkatli, merhametli) olmalıdır. 

Hewlett Packard, Intel ve Microsoft gibi firmalar reklâm ve marka mesajını 

oluşturmada standart bir iletişim planı benimsemişlerdir. Standart iletişim planın 

kullanılışı, tüketiciler için kurumun kimliğini görmeyi kolaylaştırmaktadır (Ar, 2004: 

115). 

Marka iletişimin asıl amacı, iletilmek istenen mesajı doğru ve markaya uygun 

konumlandırarak tüketiciler tarafında marka farkındalığını yaratma ve bir tutum 

oluşturmayı sağlamaktır. Marka iletişimin başarılı sayılabilmesi için hedef tüketicilere 

gönderilen iletilerin onlar tarafından doğru bir şekilde algılanıp bilinçaltlarında markaya 

yönelik olumlu imaj oluşturması gerekmektedir. Markaya yönelme davranışı oluşması 

için marka tarafından iletilen mesajların bilgi ve teklif içermesi gerekmektedir (Sözer, 

2009: 169). 

Marka iletişim stratejisinin belirlenmesinden sonra, farklı yapıdaki aynı bilgiye sahip 

olan kaynaklar, tüketicilerin hafızasında kodlama yaparak markanın öğrenilmesini ve 

hatırlanmasını sağlamak için tüketicilere tek bir kanal yerine birden fazla iletişim kanalı 

ile ulaşıldığından bu kanallardan elde edilen verilerin tüketicinin zihninde ayrı bir yere 

konumlanıp markanın farkındalığının artmasına neden olmaktadır. Marka iletişiminde 

tüketicinin markayı hatırlaması ve markayı zihinlerinde kodlaması için; kişisel satış, 

reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, satın alma sonrası iletişimi ve satış 

geliştirme alanlarının hedef tüketiciye ulaşmak için hepsi bir arada ve bağlantılı bir 

şekilde kullanılması gerekmektedir (Esmer, 2013: 48).  

Marka iletişimi stratejilerinin başarı ile uygulanarak amaçlarına ulaşabilmeleri için 

mesaj iletim sistemi olarak nitelendirilen alanların dikkate alınması ve onlardan 

maksimum yarar gerçekleştirilerek kurumun pazarlama verimliliğini maksimize etmek 

gerekmektedir (Tosun, 2017: 396-397). 

Tüketicilerin markayı zihinlerinden nasıl ayrıştırdığına yönelik açıklamalar ‘Marka 

Dinamiği Modeli’ temel alınarak açıklanmıştır. Tüketicilerin beyinlerinde oluşan marka 

farkındalığı sonucunda, markaların işlevsel ve sembolik marka olmak üzere iki 

kategoride tüketiciler tarafından algılandığı belirtilmiştir. Sembolik markalar; tüketiciler 

tarafından marka kişiliği üzerine inşa edilmiş duygusal anlamları ifade ederken, işlevsel 
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markalar; tüketicilerin duygusal seçimlerden uzak mantıksal seçimler yaptığı ürünlerdir. 

Genel olarak marka iletişimi; markalama stratejilerinin ve marka konumlandırmanın 

doğru kanallarla ve doğru iletilerle tüketicilerin zihinlerini yönetmek için 

uygulanmasıdır (Esmer, 2017: 50). Hedeflenen marka imajının; ekleyici- tamamlayıcı 

strateji, haber- ödünç alınmış ilgi stratejisi, itme-çekme-geçme stratejisi ve son olarak 

melez stratejisi gibi marka iletişim stratejisi türlerinden birini ya da bir kaçını 

belirleyerek markanın belirli iletişim kanalları aracılığıyla hedef tüketicilere 

iletilmesidir. 

2.1.1.  Marka İletişim Stratejilerinde Tüketim Kavramına ve Tüketici 

Davranışlarına Genel Bakış 

Bu bölümde; tüketim, tüketimin tarihi, tüketim kültürü ve günümüz tüketicisine genel 

bakış çerçevesiyle marka-tüketim-tüketici ilişkisine yer verilmiştir. 

2.1.1.1. Tüketim Kavramı - Tüketimin Tarihsel Gelişimi  - Tüketim 

Toplumu 

18. yy son çeyreğinde sanayi devriminin başlaması ile birlikte dünyada kapitalizmin 

etkisi görülmeye başlamıştır. Kapitalizmin gelmesiyle beraber, siyasal, ekonomik ve 

kültürel alanlarda önemli değişimlerin olmasına sebep olmuştur. Kapitalizmle birlikte 

üretimden ziyade tüketim ön plana çıkmıştır. Birkaç el emeği ile yapılıp satılan ürünler 

yüzbinlerce ürünün üretilmesine neden olmuştur. Böylelikle kapitalizmle birlikte gelen 

bu değişim aynı zamanda üretim- tüketim değerlerinin de tarihsel farklılaşması olmuş 

ve aynı yönde birbirlerine de katkısı olmuştur.  18. yüzyılda Sanayi Devriminin hızla 

gelişmesi üretimin artmasına neden olmuştur ve bireylerdeki talebin artmasına da bağlı 

olarak tüketimdeki artışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu dönemle birlikte üretilen 

ürünlerin çeşitliliği, miktarı ve bireylerdeki alım gücünün artmasıyla ‘tüketim 

devriminin’ gerçekleştiğinden bahsedilmektedir.  Tüketim mallarına olan ilginin artması 

ile birlikte geniş bir endüstri hacmi doğmuştur (Uzun, 2008: 28). 

1920’lerde üretimin fazla olması fakat tüketimin az olması üretimin patlamasına neden 

olmuştur. Tüketimdeki aşırı durgunluk üretici ile tüketici arasında soruna neden 

olmuştur. Ürün üretimine nazaran talebin yeterli düzeyde olmaması sonucunda 

ekonomik bir durgunluk yaşanmıştır. Bu ekonomik durgunluğun tekrarlanmaması için 
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tüketicilerin satın alma kararlarındaki nedenler araştırılıp duygusal ve sosyal faktörler 

sonucuna ulaşılmıştır (Odabaş, 2017: 35-43). Ürünlerini satmak isteyen üreticiler 

pazarlama stratejileri yapma yoluna gitmişlerdir. 1950’lerden sonra teknolojinin 

gelişmesi, 2. Dünya savaşı sonrası eve dönen askerler, fabrikaya dönen kadınlar, moda 

kavramının oluşması ve arzu edilen ürünler üretilmeye başlamıştır. 1950’lere kadar ürün 

çeşitliliği yoktu ne üretirsem onu satarım düşüncesi hâkimken 1950 sonrası ürün 

çeşitliliği artmaya başladı. Artık arz talepten daha fazla olması promosyon dönemini 

başlatmıştır (Ülger, 2017).  

Tüketim, insanların yaşamının her döneminde varlığını gösteren bir duruma gelmiştir. 

Yaşamımız boyunca yerine getirilen bu tüketim olgusunda birey, mutluluğa erişme 

hazzını elde etmiş olmaktadır. Birey geçirdiği zamanın her anında hatta her salisesinde 

bir şeyler tüketme eğiliminde olmaktadır. 1970’lerin ortasından itibaren kendisine özgü 

bir gelişme sahası olarak anlam kazanmaya başlamıştır (Odabaşı, 2017: 3-4). 

20. yüzyıla gelindiğinde internetin gelişmesi ve sosyal mecraların daha aktif 

kullanılması üretim ve tüketim kısmının çok iç içe girmesine neden olmuştur. Artık 

tüketici hem bir ürün alıp hem de o aldığı ürünü başka bir kişiye tavsiye etmektedir. Bu 

gelişme, ekonomik faaliyette örgütlenme, pazarlama ve tüketim aşamalarında özellikle 

üretici emeğin istihdamında önemli değişikliklerle yapılmıştır. 

Yeni tüketici grupları satın aldıkları ürünlerde seçim yapmaya başlamıştır. Reklamlar 

aracılığıyla tanınmamış sabun tozlarından otomobillere, giyim eşyaları, mutfak araç 

gereklerine kadar her şeyde marka imajları değer elde etmiştir. Fordist döneminde 

etkisiyle tüketim uygarlığına geçişe paralel olarak reklamcılık, kitle iletişim araçlarının 

kullanımı ve genel olarak eğlence sektörü gibi tüketim pazarları kullanılmaya 

başlanmıştır (Dağtaş ve Dağtaş, 2009: 40).  

Tüketime yönelik yapılan tanımlardan bazıları; tüketim, belirli isteklerimizi gidermek 

için bir ürünü ya da hizmeti arayıp bulmak, kullanmak ya da yok etmek olarak 

tanımlanmaktadır (Odabaşı, 2017: 5). Tüketim, göstergelerin sıralanmasını ve grubun 

bütünleşmesini güvence altına alan bir olgudur. Dolayısıyla, tüketim, ideolojik değerler 

sistemi olarak hem bir ahlak hem de bir iletişim sistemi bir alış-veriş yapısı olarak 

açıklanmıştır (Baudrillard, 2004: 91). 
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Günümüzde tüketimin hızla artmasına ve insanların sürekli tüketme eğiliminde 

olmasının nedenlerinden birisi işletmelerin tüketim ritimlerinin artmasıyla büyük bir 

üretkenliğe başlamış olmalarıdır. Buna neden olan, tüketicilerin her geçen zamanda 

daha çok talepte bulunmasıdır. Günümüz tüketim toplumlarında, tüketim ihtiyaçtan çok 

farklılık, saygınlık, aidiyet duygusu edinme, sınıf atlama gibi sembolik değerler adına 

yapılmaktadır (Dağtaş ve Dağtaş, 2009: 7).  

Çağdaş toplumlarda bireyler başkalarından geri kalmamak, daha üst konuma gelmek, 

farklı olmak tutkusu ve arzusuyla tüketimi daha yüksek seviyelere çekip yapmaktadır. 

Böylece günümüz tüketimi ürün marka üzerine kurulmuştur. Ürünün faydası ikinci 

plana atılarak sembolik imajı ön plana çıkmıştır. Artık tüketimi sadece ekonomik bir 

olay olarak ele almak mümkün olmamakla beraber tüketim ekonomik olduğu kadar 

kültürel bir değer olmuştur. Günümüzdeki tüketim toplumunun tüketim olgusu; 

ürünlerin özelliklerinden, işlevlerinden daha çok taşıdıkları ve yansıttıkları anlamlara 

doğru değişiklik göstermiştir. Üretken ve akılcı olan ‘homo-economicus’ toplumun, 

tüketmeyi yaşamının amacı olarak gören ‘tüketimus’ şeklinde adlandırılacak topluma 

dönüştüğü görülmektedir. Tüketimin olumsuz boyutu günümüzde olumlu boyuta 

bırakmış ve tüketimin yükselen değerlerin başında geldiğini ifade eden ‘daha fazla 

tüketim, daha fazla zenginlik’ sözü günümüz tüketiminin geldiği boyutu açıklamaktadır 

(Odabaşı, 2017: 21-24). 

Böylece tüketim toplumu kavramı da zaman içerisinde değişime uğramıştır. İlerleyen 

zamanlarda ülkelerin ekonomik yapıları, endüstriyel değerleri, teknolojik gelişmişlikleri 

ve kapitalist yapının getirdikleriyle tüketim toplumunun değerlerini etkilemiştir. Ürün 

ve hizmetlere olan talebin üretimden daha fazla olmasına neden olmuştur. Ayrıca 

kapitalist sistemin getirdiği düşüncelerden bir diğeri de ‘para en yüce değerdir’, ‘zengin 

ol da nasıl olursan ol’, ‘paranın kokusu yoktur’, ‘en büyük başarı köşeyi dönmektir’, 

‘yeter ki köşeyi dön, nasıl döndüğün önemli değil’, gibi düşünceler toplumda egemen 

olmaya başlamıştır.  

Tüketici hayat standartlarının tüm dünyada hızlı bir biçimde değişmesiyle beraber ileri 

ki yaşamını düşünmeksizin yaşayan toplulukları oluşturmuştur. Çok kısa zamanda 

bireyler araba sürücüleri, sosyal medya fenomenleri, televizyon izleyicileri, sosyal 

medya kullanıcıları, alışveriş merkezi müşterileri haline gelmişlerdir. Bu hızlı gelişimin 
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ve ilerlemenin insanlara mutsuz ve doyumsuz bir hayat sağlamak konusunda zemin 

hazırlamıştır (Mucuk, 2014: 67). 

2.1.1.2. Tüketim Kültürü 

Tüketim, ekonomik olduğu kadar kültürel bir olgudur. 1980’lerden başlayarak 

günümüze kadar uzanan zaman diliminde ‘Tüketim Toplumu’ ve ‘Tüketim Kültürü’ 

kavramlarının sıkça kullanıldığını duymaktayız. Bu kavramların birbirleriyle 

karıştırılmayıp anlaşılması için tüketimi hem bir ideoloji hem de bir dil olarak 

düşünülmelidir. Bu iki kavram her ne kadar birbirlerinin yerine kullanılsalar da 

tanımları arasında ayrım bulunmaktadır (Odabaşı, 2017: 29-30). 

Tüketim kültürü kavramı şu şekilde açıklamıştır: Birincisi; tüketim kültürü, her 

toplumun yaşamakta olduğu tüketim geleneğini, tarzını ve biçimini belirtmek amacıyla 

kullanılan bir tanımdır. İkinci olaraksa; tüketim kültürünün sadece pazar ekonomisinin 

egemen olduğu ve modern ötesi yani post-modern dönemdeki toplumlarda var olan bir 

durum olarak ifade etmektedir ( Orçan, 2004: 18).  

Günümüzde tüketim kültürünün topluma aşıladığı ‘aşırı dinginleşmemiş’ tüketime 

yönelik bir yaşam biçimi oluşturmaktadır. Bugün dünden daha fazla ürüne sahip 

olabilen tüketicinin kendini daha başarılı ve daha mutlu görmektedir. Aslında her geçen 

gün daha fazlasını isteyerek kendisini de tüketen bir birey oluşmaktadır. Böylece, 

toplumda var olan tüketim ideolojisi içerisinde kendisinin de var olmasını sağlamak için 

ihtiyacı olmayan bir ürünü de tüketen bir tüketici portföyü oluşmaktadır. 

Tüketim kültüründe, üretim ve çalışma odaklı toplumlardan tüketim odaklı toplum 

yapısına dönüşümün doğal bir sonucu olarak tüketim kültüründen söz edilmektedir. 

Tüketim kültürünün özelliklerini yedi başlık altında incelemek mümkündür (Odabaşı, 

2017: 40-41).  

Bunlar; 

1. Tüketici kültürü tüketmenin kültürüdür. 

2. Tüketici kültürü pazar toplumunun bir kültürüdür. 

3. Tüketici kültürü öncelikle evrensel ve kişisel olmayan niteliklerdir. 

4. Tüketim kültürü özgürlüğü, özel yaşam ve özel seçim ile özdeşleştirilir. 
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5. Tüketici ihtiyaçları ilke olarak sınırsız ve doyurulmazdır. 

6. Tüketim kültürü post-geleneksel toplumda kimlik ve statü belirlemede ayrıcalıklı 

bir ortam sağlar. 

7. Tüketim kültürü, çağdaş güç deneyiminde kültürün öneminin artışını temsil eder. 

Tüketim kültürünün yaygınlaşması bireyin yaşamını, sınıfsal farklılıklarını ya da 

kökenini ne olursa olsun herkesin kendini geliştirme, yetiştirme ve ifade etme olanağına 

sahip olduğunu göstermektedir (Featherston, 2000: 155). 

2.1.1.3. Tüketiciye Genel Bakış ve Günümüz Tüketici Davranışları 

Bir toplumda hayatını devam ettirmek isteyen tüm bireyler, hayata gözlerini açtıkları 

zamandan ölüm anına kadar bir şeyleri tüketme eğiliminde olmaktadır. Böylece 

diyebiliriz ki; bir birey doğum anında ölüm anına kadar ‘tüketici’ olmaktadır.  Piyasada 

mal ve hizmetlere karşı talepte bulunan herkesi kapsamaktadır. Bir diğer tanıma göre 

kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama birleşenlerini satın alan ya da satın alma 

potansiyelinde olan gerçek kişilere de tüketici denmektedir (Bilgili, 2016: 3).  

Tüketiciler pazarda mal satın almalarına göre nihai tüketiciler ve endüstriyel tüketiciler 

olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Nihai tüketiciler, bireysel kişisel ihtiyaçları için 

mal veya hizmetleri satın alan tüketicilerdir (Mucuk, 2014: 6). Endüstriyel tüketiciler, 

satın almayı bireysel ihtiyaçları için yapmayıp, bireysel ihtiyaçları karşılamaya yönelik 

ürünlerin üretim süreçlerini desteklemek ve yeniden satmak amacı ile satın alan tüketici 

gruplarından oluşmaktadır (Bilgili, 2016: 4).  

Her birey için tüketim eyleminin farklı amaçları bulunmaktadır. Tüketiciler olmak 

istedikleri veya arzu ettikleri duruma göre ürüne ya da hizmete yönelmektedirler. 

Ürünün ya da hizmetin kendini konumlandırdığı yer ile tüketicinin olmak istediği 

konum arasında bir bağ var ise birey o ürünü satın almaya yönelmektedir. Günümüz 

tüketicileri sadece bir ürün satın almakla kalmayıp ayrıca sorunlarını çözmek ya da 

tatmin duygusunu elde etmek için tüketim yapmaktadır. 

Web 2.0 teknolojisinin gelişmesi ile enformasyonun bireyler arasında daha hızlı 

yayıldığını söylemektedir. İnsanlar sürekli bir ürün ya da hizmet pazarlama stratejileri 

ile karşı karşıya kaldıkları için sık sık satın alma davranışı sergilemektedir. Bireyler 
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ürün ya da hizmetleri tamamen kendileri için tüketirken ayrıca sosyal mecralarda veya 

ağızdan ağıza pazarlama gibi durumlarla da üretken konuma da geçmektedir.  

Günümüz tüketici profili dört artı bir toplam beş kuşağa ayrılmaktadır. Bu kuşaklara 

genel olarak Baby Boomer yani BB kuşağı, X, Y, Z ve son yıllarda eklenmesi ile 

birlikte C kuşağı da bu kategoride bulunmaktadır. 

Baby Boomer yani BB kuşağı, 1946-1964 yıllarını yaşayan kuşaktaki bireyleri temsil 

etmektedir. Bu kuşak televizyon ile büyüyen ve televizyonun etkili bir iletişim aracı 

olduğunu fark eden ilk kuşak olmaktadır. Bu kuşağı X kuşağını yani 1965-1980 

dönemini kapsayan bireyler takip etmektedir. X kuşağını da Y kuşağı takip etmektedir. 

Bu Y kuşağı 1981-2000’li yılları kapsamaktadır. Y kuşağını X kuşağından ayıran en 

temel özellik teknoloji ve tüketim ile gönüllü bir ilişki içerisinde olmuşlardır. Bu 

kuşağın tüketicileri daha sabırsız, bireyci, sonuca odaklanan, egosu ve özgüveni yüksek, 

her şeyi hemen olsun isteyen, hemen tüketen ve bir bedel ödemeye yanaşmayan, 

tüketmekten zevk alan hız tutkunu bir kuşağı temsil etmektedir. Z kuşağı ise 2000’li 

yılların sonrasını ifade etmektedir. Z kuşağı BB, X ve Y kuşaklarından en temel 

farklılık, değişimin çok hızlı ve kırılmayan şekilde yaşandığı bir döneme tanıklık 

etmektedir. Z kuşağı her insanla rahat bağlantı ve ilişki kurabilen, teknolojiye bağımlı, 

aceleci, her şeyi çabuk isteyen ve anlık tüketen bir profil çizmektedir (Altuntuğ, 2012: 

204-206). CC kuşağıysa; 18 ve 34 yaş arası grubun dâhil edildiği C kuşağının bazı 

kaynaklarda yaş üst sınırı 20-22 yaşlara inmektedir. Kuşağın ismini aldığı C harfi 

tüketici – bağlantıda- içerik- iletişim kuran – bilgisayarlı ve tıklayan kelimelerine atıfta 

bulunmaktadır’ (Demirci, 2014: 48-49). 

Bu yeni CC kuşağı yoğun bir şekilde sosyal medyayı ( facebook, twitter, instagram, 

snapchat, bloggerlar) takip etmekte hatta paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Yenilik hızı 

arttıkça mobil cihazları, ticaret ve girişimcilik alanları önemli hale gelmektedir. C 

kuşağının ekonomik büyümedeki rolü artmaktadır. Uzun mesafeli ve yoğun bir iletişim 

dünyasının içerisinde olan C kuşağı, bilgi paylaşımların hızını ve verimliliğini 

arttırmaya neden olmaktadır. 

Genel olarak, hızla gelişen ve değişen teknolojik gelişmişlik sayesinde dünyadaki her 

bireyin her an her şeyden haberdar olma fırsatı oluşmuştur. Küreselleşmenin de 
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etkisiyle tüketim tüketici davranışları daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Artık 

tüketim faaliyetleri tüketiciler tarafından geleneksel tüketim ihtiyaçlarından (yeme-

içme, barınma, güvenlik, fizyolojik ihtiyaçlar gibi…) çıkıp duygusal ihtiyaçlara yönelik 

satın alma davranışı gerçekleştirdiklerini söylemek mümkün olmaktadır. Tüketicileri 

tüketime yönlendiren tüketim davranışları genel olarak şu şekildedir:   

2.1.1.3.1 Faydacı Tüketim 

Bir ürünün ya da bir nesnenin tüketiciye sağladığı faydayı ifade etmektedir. Faydacı 

tüketimdeki ürün seçimlerinde asıl belirleyici olan şey tüketiciye yüklediği duygusal 

anlam yani soyut şeyler değildir, ürünün fiyatı, kalitesi ve değeri yani somut 

özellikleridir. Bu çerçevede tüketicinin bir ürünü haz almadan satın alması söz konusu 

olmaktadır. Üründen elde edilecek somut faydalar düşüncesine dayanan ‘faydacı 

tüketim’ geleneksel pazarlama anlayışını da yansıtmaktadır. Bu sebeplerden ötürü bazı 

literatürler de ‘geleneksel pazarlama’ olarak da adlandırılmaktadır. Faydacı tüketimin 

özellikleri dört alt başlık altında açıklanmıştır (Çelik, 2009: 59-63). 

1. Fonksiyonel Özellikler ve Faydalarda Odaklanma  

2. Sınırlı Ürün Sınıfı ve Rekabete Odaklanma  

3. Tüketicileri Rasyonel Karar Verici Olarak Görme 

4. Analitik, Sayısal ve Sözlü Araç ve Yöntemler Kullanma  

Faydacı tüketim, bir ürünü mantık çerçevesinde satın alan birey, satın aldıktan sonra 

tüketilen ürünün tüketim sonrası performansı bireyin beklentisiyle uyması durumunda 

daha iyi bir memnuniyet düzeyi gerçekleşmiş olmaktadır (Çelik, 2009: 67). Böylece, 

faydacı tüketim yapan bireyin karar verme süreci rasyonel olup, tüketiciler için 

geliştirilen pazarlama iletişimi mesajları ürünün işlevselliği üzerine oluşturulmuştur  

(Mucuk, 2014: 71-72).  

2.1.1.3.2 Hedonik Tüketim 

Hazcılık veya Hedonizm, Kirene Okulu’nun, yani Sokrates’in öğrencisi Aristippos’un 

M.Ö. 435-355’deki öğretisidir. Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin 

nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene 

yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi bir görüştür. 

Hedonizmin temeli atılan çalışmalarda eski Yunan düşünürleri olan Aristippos, Epikür 

ve Sokrates gibi bilim adamları arasında bazı ayrımlar olsa dahi, mutluluk ve onun 
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üzerindeki acı ve hazzın roller üzerinde var olan önemli durumlarla karşılaşılmaktadır. 

Haz veren her şey iyi acı veren her şeyde kötü olarak nitelendirilmiştir  (Mucuk, 2014: 

85).  

Tüketicilerin zevk almaya dönük takındığı tutum beraberinde hedonik (hazcı) tüketim 

kavramını ortaya çıkarmıştır. Çağdaş hedonizmin gelişmesiyle hazcı tüketim, 

tüketicilerin markalardan elde edeceği duygusal tatmin olarak açıklanabilmektedir 

(Odabaşı, 2017: 118-119). Hedonik tüketim; tüketicilerin, çoklu algılamaya dönük 

görüntüler, fanteziler ve duygusal uyarılma gibi etkilerle ürünleri kullanması anlamına 

gelir. Bu etkilerin yapılandırılması haz verici yanıt olarak adlandırılmaktadır 

(Hirschman & Holbrook, 1982: 93). 

Hedonik tüketim,  geleneksel hedonizm ve modern hedonizm olmak üzere iki 

kategoride incelenmiştir. Tablo 2. 1’de de görüldüğü üzere geleneksel hedonizme 

yönelik tüketim eyleminde daha çok duyularla sahip olunan lükse ilişkin zevkler ele 

alınırken, modern hedonizmde fantezi ve düş ürünü olan duygular hâkim olmuştur. 

Tablo 2. 1:  Geleneksel Hedonizm ve Modern Hedonizm 

Geleneksel Hedonizm Modern Hedonizm 

Haz arayışı belirli uygulamalarla 

bağlantılıdır. 

Haz arayışı bütün deneyimlerde 

bulunmaktadır. 

Haz duyularla bağlantılıdır Haz duygularla bağlantılıdır. 

Duyular öznenin kontrolü altında 

değildir. 

Duygular özneler tarafından 

kontrol edilir. 

Haz peşine düşme davranışı 

nesneler ve olaylar tarafından direk 

kontrol edilir. 

Haz nesnelerin ve olayların ve 

olayların anlamı ve simgesi 

tarafından kontrol edilir 

                  Kaynak: Penpence, 2006: 89. 

Ürün, tüketiciler ile özel bir bağ veya duygu oluşturduğunda, psikolojilerini 

rahatlattığında veya duygusal bir değer ifade ettiğinde hedonik anlam ve değer 

kazanmaktadır. Tüketimde hedonik terimin anlamını dört ana duygu ile değerlendiren 

hedonik anlam Tablo 2. 1’de gösterilmektedir (Çallı ve Altunışık, 2004: 235). 
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Hazsal alışveriş tecrübesi bireyler için daha zevkli, eğlenceli ve neşeli olmaktadır. 

Alışverişin tüketiciler açısından zevkli algılanması düşünceden kaynaklanan eğlenceyi 

yansıtmaktadır. Tüketici hedonik alışverişi olumsuz bir durumdan kaçış ya da bir zevk, 

eğlence gibi görmektedir (Çelik, 2009: 66). Baudrillard’a göre hedonik tüketimdeki 

tüketim gerçekte bir haz işlevi olmamaktadır. Fakat bir üretim işlevi olarak 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla tüketim maddi üretim gibi bireysel olmakla beraber 

doğrudan doğruya ve tümüyle kolektif bir eylem olmaktadır.   

Tüketiciler alışveriş yaparken üründen beklentisi hedonik tüketimi tetikleyen en önemli 

neden olmaktadır. Bilindiği üzere tüketiciler alışveriş yaparken ürün veya markadan iki 

tür beklenti içerisine girmektedir. Bunlardan birincisi üründen faydasına yönelik 

beklenen beklentilerken diğeri ise hedonik(hazcı) beklentilerdir. Faydaya yönelik 

beklentiler bireyin ürünün işlevsel, fonksiyonel ve nesnel özelliklerine önem 

verilmektedir. Hazcı tüketimde ise, bireyin üründen elde edeceği duygusal hazlar, ürüne 

karşı düş kurma, ürünün estetiği ve ürünle elde edeceği statü tarzı beklentiler ön planda 

olmaktadır (Çakmak ve Çakır, 2012: 177-178).  

Hedonik tüketiciler; rol oynama, eğlence, kişisel tatmin, modayı takip etme, yeni 

trendleri öğrenme, duyumsal uyarım, sosyal deneyim, psikolojik rahatlama, acıdan 

katma, mutlu olma, benzer ilgilere sahip bireylerle iletişim kurma ve statü elde etme 

gibi sebeplerden dolayı alışveriş yapmaktadırlar. Böylece acıdan kaçmak hayattan zevk 

almak isteyen tüketiciler mutluluğu tüketmekte aramaktadır  (Ebrahimi, 2013: 46).  

Kitle iletişim araçlarının ve yeni medya araçlarının etkisi altında kalmaktadır. 

2.1.1.3.3 Plansız Tüketim 

Tüketiciler önceden düşünmeden yaptıkları alışveriş eylemlerine denmektedir. Plansız 

tüketim eylemine yönelik ilk çalışmalar 1950’lerde başlamıştır. Bireylerin bir şeyi satın 

almaya niyetli olmamasıyla ilişkilendirilmiştir. Plansız tüketim eylemi bireylerin 

düşünmeden, aniden, kuvvetli ve ısrarlı bir satın alma arzusu içerisinde olmasıdır. 

Plansız satın alma eyleminde tüketicinin belirli bir ihtiyacını karşılamak ya da belirli bir 

ürün satın almak gibi önceden planlanmış bir satın alma niyeti içermemektedir 

(Akturan, 2010: 110).  
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Plansız alışverişi tüketicilerde güdüleyen hedonik dürtülerdir. Çünkü hedonik tüketimde 

amaç hazzın tatmin edilmesi olduğundan tüketici herhangi bir şey planlamadan sadece 

duygusal anlamda mutluluğa ulaşmak için alışveriş yapmaktadır. Bu durumda plansız 

alışverişe zemin hazırlamaktadır. Eğer tüketici plansız alışveriş eylemi sonucunda 

hazsal olarak mutluluğa ulaşmış ve hedonik amaçları giderilmişse tüketici daha fazla 

plansız alışveriş yapma eğilimine yöneldiği görülmektedir.  

Tüketicilerde görülen plansız alışverişin temel sebebi bulunmaktadır. Birincisi plansız 

satın alma davranışı planlanmamıştır. İkincisi anlık karar verme durumuna 

dayanmaktadır. Üçüncüsü belirli bir uyarana maruz kalma sonucunda açığa çıkmaktadır 

ve son olarak duygusal bir durum sonucu oluşur (Mucuk, 2014: 101).  

Tüketiciyi plansız satın alma eğilimine yönlendiren duygusal ve bilişsel olarak iki neden 

bulunmaktadır. Plansız satın alma eğilimindeki ilk boyut olan duygusal durum; 

duygular, hisler, bireyin ruh hali, dürtüler gibi faktörleri kapsamaktadır. İkinci boyut 

olan bilişsel durum ise; satın almayı planlamayan ve geleceği düşünmeden anlık 

eylemlere yönelmeyi ve bilişsel düşünmemeyi belirtmektedir (Akturan, 2010: 110). 

Plansız tüketim gerçekleştiren bireyler rasyonel tüketici grubuna benzer bir tüketim 

faaliyeti gerçekleştirmemektedir. Bu tip tüketici grupları daha çok imaj unsurlarına 

önem vermektedir. Bir ürünü satın alma davranışı sergileme sürecinde bilgi kullanma 

konusuna duyarsız kalıp, hemen görüp beğenen, daha çok tercih edilen ve seçilen 

markaları satın alan ve fiyat yerine markanın neyi temsil ettiğine ve ne tür çağrışımlar 

verdiğine değer veren bir tüketiciyi temsil etmektedir (Batı, 2010). Tüketici plansız 

yaptığı alışveriş eylemlerinde alternatif arayışlara ve değerlendirmelere gitmemektedir. 

Böylelikle tüketici her alışverişi dikkatli ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirmez (Ünal, 

2008: 151-153). 

2.1.1.3.4 Bağımlı Tüketim 

Bağımlı satın alma diğer bir adıyla zorlayıcı satın alma eylemi bir bireyin 

gereksinimlerinin üzerinde olan kronik bir ürün satın alma yönelimi olarak 

açıklanmaktadır. Bağımlı tüketim eğiliminde olan birey, sürekli bir şeyler alan, devamlı 

hiç lazım olmayacak ürünler satın alan, tüketebileceklerinden fazlasını satın alan, satın 
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almaya gücü yetmeyecek olsa dahi tüketme eğiliminde olan bireye bağımlı tüketici 

denilmektedir (Çelik, 2009: 80). 

Alışkanlık haline gelmiş olan bağımlı tüketim çılgınlığında bireyler birçok kez benzer 

eylemde bulunması ve bunu sürekli bir eylem haline getirmesiyle gerçekleşmektedir. 

Alışkanlık haline gelen alışverişte tüketici az bilgi toplamaktadır. Tüketiciler genellikle 

bu satın alma karar sürecini kısaltmak ve diğer markalara pek yönelmeyerek risk 

durumunu düşürmek için alışkanlıkları çerçevesinde alışveriş yapmayı tercih etmektedir 

(Ünal, 2008: 150).  

Günümüzde zaman zaman alışveriş çok abartılarak yapılmaktadır. Hatta çoğu bireyler 

için hastalık derecesine geldiği görülmektedir. Bu durumun üzerinde; reklamların, 

sosyal mecraların, kitle iletişim araçlarının, çevrenin ve toplumun etkisi çok fazla 

olmaktadır. Bağımlılık genel manada toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu gibi 

ürünlerle özleşse de artık tüketim olgusu da bireyler için bir bağımlılık noktasına 

gelmiştir. Ürüne veya hizmete bağlılığın uç noktalara ulaştığı söylene bilinmektedir 

(Mucuk, 2014: 74). 

2.1.1.3.5 Postmodern Tüketim 

Post ve modern kavramlarının birleşmesiyle oluşan postmodernizm, ‘modern sonrası’ 

anlamına gelmektedir. Modern yapıya eklenen yeni oluşumları ifade etmektedir bunula 

beraber modern dönemi yok saymayan bir yapı söz konusudur. 

1970’lerde tüketici odaklı memnuniyet döneminin başlaması, toplumsal sorumlulukların 

artması ve televizyonların eve girmesi ile beraber kitlesel üretimde yeni bir dönem 

başlamıştır. 1970 sonrası kitlesel üretmek yerine üretim çeşitliliğine, ürüne yeni 

özellikler yüklemeye ve kitle iletişim araçlarının gelişmesinin etkisiyle de tüketim 

toplumda yeni bir dönem başlamıştır. 2. Dünya savaşı sonrası ciddi bir şekilde ele 

alınmış olan postmodernizm yani modern sonrası kavramı 1980’li yıllarla birlikte 

Postmodernizmin etkisini en üst seviyede hissettirmiştir. Postmodernizmle birlikte 

pazarlama dünyasında da değişimler yaşanmış ve pazarlamanın 4P’si olan ürün- fiyat-

yer-özendirme kavramlarına ek olarak pazarlamanın 4C’side olan müşteri değeri- 

müşteri maliyeti- müşteriye kolaylık- müşteri iletişimi kavramları da ortaya çıkmıştır. 

Böylelikle postmodern yapı ile tüketici önemli bir noktaya gelmiştir. Postmodern yapı 
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ile birlikte üretimde paradoksal birleşmeler yani zıtlıkların ve karşıtların birleşmesi söz 

konusu olmuştur. Hal böyleyken farklı farklı ürünlerin birbiriyle buluşması günümüz 

postmodern tüketim anlayışının göstergesi olmuştur (Ülger, 2017). 

Postmodern tüketim yapısı yeni modeller oluşturmak yerine var olanı olduğu gibi kabul 

edip üstüne yeni şeyler eklemeyi benimsemektedir. Kısacası bu dönemde; tüketici ile 

iletişimin ön planda olduğu, teknolojinin geliştiği ve toplumdaki hâkimiyetinin 

irdelendiği, modernist sistemi eleştiren bir yapıyı ifade etmektedir. Bu dönemle beraber 

üretimde artık her şey her şeyle olabilir anlayışı söz konusudur. Postmodern yapının 

gelmesiyle beraber üretim sınırsız bir hal almıştır. Teknolojideki atılımların sınırsız 

olduğu postmodernizmle birlikte artık beyin gücünün ve bilgisayar gücünün hâkim 

olmaya başladığı, büroların, firmaların, öneminin arttığı ve çalışanların maddi kazanç 

olarak fabrika işçilerinin önüne geçtiği ve son olarak da bilgi toplumunun oluştuğu ve 

geliştiği bir dönemi kapsamaktadır (Özlem, 2018). 

Modern tüketim toplumu, kontrollü bir hayatı ve düzeni temsil etmekteydi. Tüketiciler, 

ihtiyaçlarına göre ürüne yönelme eğilimleri söz konusuydu.  Postmodern yapının 

gelmesiyle beraber bireylerin tüketim eylemlerinde de değişimler olmuştur. Artık 

bireylerin tüketim eylemlerinde bir düzensizlik oluşmuş ve her şeyi her şeyle birleştirme 

durumu, plansız yaşama arzusu, taklitlere olan ilgileri gibi değişimler oluşmuştur. Genel 

olarak, modernizme eleştiri olarak ortaya savunulan postmodernizm yeni bir kültürel ve 

felsefi akım olarak düşünülmektedir.  

Postmodern dönemle birlikte tüketim olgusunda değişimlerde başlamıştır. Bu çağda 

tüketim faaliyetleri ihtiyaçlar ve gereksinimler çerçevesinde yönlendirilmemektedir. Bir 

diğer kişiler tarafından ihtiyaçlar ortaya çıkarılmaktadır. Semboller, imajlar ve değerler 

ön plana çıkmıştır. Tüketim eylemi birey için bir yaşam tarzı haline gelmiştir. 

Postmodern tüketimde bireyleri ‘tüketmek iyidir, daha fazla tüketmek daha iyidir’ 

sloganlarıyla tüketime yönlendirmektedirler (Kuzu ve Özveren, 2011: 61). 

Artık bu dönemle beraber birey pasif konumdan çıkıp aktif bir konuma geldiği 

söylenebilir. Postmodern tüketici sembolleri ve imajları hem tüketip aynı zamanda 

üreten konuma geçmiştir. Bireyin sosyal-kültürel kimliklerini oluşturmada ürün ve 

marka tercihi daha etkili olmaktadır. Postmodern tüketici ürünün taşıdığı imaja ürünün 
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işlevinden daha fazla önem vermektedir. Hatta postmodern tüketici bir ürüne yeni 

anlamlar ve değerlerde kattığı belirtilmektedir. Bireyler arası sosyal etkileşim kurmaya 

yarayan bağlantı ve kimlik değerleri tüketilen ürünün vazgeçilmez unsuru haline 

gelmiştir. Postmodern tüketim, bireyin istikrarlı olmayan değişken seçimleri ve günlük 

yaşamında özgürce seçim yapabilmesinin ifadesi olarak belirtilmektedir. Böylece 

postmodern tüketici birçok farklı stili ve kimliğe aynı anda bürünebilmektedir. Burada 

önemli olan şey bireyin tüketim deneyimiyle bağımsızlığını, tutkularını ve duygularını 

yaşaması ve etrafındaki diğer bireylerle kıyaslandığında farklılığını gösterebilmesidir 

(Odabaşı, 2004: 74-80). 

Postmodern birey pazardaki objeleri kullanarak onları kişiselleştirir. Böylelikle 

markalarında, pazarlama alanından başlayarak marka stratejilerine kadar yeni bakış 

açıları geliştirmesine sebep olmuştur. Bu dönemde tüketici davranışları tutarsız, belirsiz 

ve sabit olmayan bir yapı etrafında oluşmasının sonucunda tüketici davranışlarını tatmin 

etmek, modellemek ve genellemekte mümkün olmamaktadır (Mucuk, 2014: 75). 

Dolayısıyla postmodern düşünce sisteminde tüketim kavramı, çoğu bireyin mutlu 

olmasını sağlayan, gündelik problemlerinden uzaklaştıran, terapi ortamı sağlayan 

sembolik materyaller şekline getirilmiştir (Azizağoğlu ve Altunışık, 2012: 39).  

Bu dönem üretimi, tüketim boyutundan ele almış ve değerlendirmiştir. Böylece 

tüketimin, üretim üzerinde baskın olması ve onu yönlendirmesi söz konusu olmaktadır. 

Postmodern çağda her olay bir tüketim eylemine dönüşmektedir. İnsanlar arası 

diyalogdan, eğitime, dine, sağlığa, eğlenceye ve sosyal aktivitelerden ölüme kadar olan 

her şey tüketime konu olmaktadır.  Postmodern tüketim çağıyla tüketici kendi tarzını 

bulma, eğlence, heyecan, işten ve sıkıntıdan kaçma, başkaları için ilgi çekici olması gibi 

durumlar daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu durum bireyin tüketim şeklini, 

tarzını, sıklığını ve kalıplarını etkilemiştir (Bocock, 1997: 87). 

Kural ve kalıpların etkisinin azaldığı bireysel özgürlüğün hâkim olduğu bir dönemdir. 

Böylece her şey her şeyle olabilir düşüncesinin sonucu bireylerin tüketim eylemlerinde 

görülmektedir. Tüketim bireyler için fizyolojik ihtiyaçların ötesinde bir eyleme 

dönüşmüştür. Çünkü tüketim, bireyler için kişisel imajlarını oluşturmada katkı 

sağlamaktadır.  
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2.1.1.3.6 Nostaljik Tüketim 

Nostalji kavramı Yunanca’da yuvaya ve vatana dönüş anlamına gelmektedir. Nostos ve 

Algos kavramlarının birleşimi ile oluşmuştur. Genel manada nostalji, insanların 

geçmişte yaşadıkları yerler, eşyalar ve ilişkide bulundukları insanlar gibi etkenler ile 

biriktirdikleri duygusal durumları ifade etmektedir. Nostalji bireylerin geçmişe duyduğu 

aşırı özlem ve sevgiyi hatırlatmaktadır. Eskiyi yansıtan, duygulara dokunan ve onları 

harekete geçiren, bireylere mutlu olduğu anları hatırlatan, hüzünlendiren nostaljik, hem 

tüketicilerin hem de pazarlamacıların dünyasında önemli bir yer almaya başlamıştır. 

Böylelikle, tüketim dünyasında hem tüketiciye hem de pazarlamacıya kaybolan 

değerlerin yerine ortak bir değer silsilesi oluşturarak onları birbirlerine bağlayan bir 

köprü vaziyeti gören nostaljik tüketicilerin geçmişe olan özlemini azaltmaya neden 

olmaktadır. Bunun sonucunda nostaljik tüketimin değeri artmıştır (Altuntuğ, 2011: 266-

272). 

Gündelik hayatın getirdiği ve kalıplaşmış ilişkilerin etkisiyle kendi benliğine ve yaşam 

alanına yabancılaşan tüketici zaman zaman geçmiş olayları, yaşantılarını veya 

sevdiklerini düşünüp hatırlamaktadır. Her şeyin aynılaştığı dünyada gerçekliğin 

anlaşılması ve algılanması zorluğunun arttığı günümüz çağında, geçmişte yaşadığımız 

yaşamın güzelliğine bir özlem oluşmaktadır. Hal böyleyken, bireyler geçmiş 

yaşamlarını hatırlayarak onlara mutluluk verecek nostaljik ürünlere yönelmektedir. 

Nostalji, kendisine ve yaşadığı hayata yabancılaşan bireyin ihtiyacı olan süreklilik 

duygusunu sağlamaktadır. Nostaljik tüketimin günümüzdeki kullanımında, geçmiş 

değerler ve öğeler bir pazarlama unsuru olarak kullanılmaktadır.   

Pazarlama dünyasında ‘Retro Pazarlama’ ifadesiyle de kullanılan nostaljik tüketim 

geçmiş unsurların bugünle harmanlanıp kullanılması olarak anlamlandırılmıştır. Retro 

pazarlama bireyin geçmişe duyduğu özlem dürtüsünün gücünden yararlanmaktadır. 

Pazarlama dünyası retro olgusu sayesinde eski kalıpları, eski ürün tarzlarını ve eski 

unsurları modern ürün yapısına ekleyerek başka bir açıdan da ürünlerine vurgu yapma 

imkânı bulmuştur (Batı, 2018). 
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2.1.1.3.7 Sembolik Tüketim 

Sembol, bir kavramı temsil eden somut bir şekil, bir nesne, bir işaret, bir söz ya da bir 

harekettir. Sembol kavramı ise; sembollerle anlatılmış, anlatımında sistemli olarak 

sembollerin kullanılması’ olarak ifade edilmesidir. Basitçe; herhangi bir nesneyi veya 

ürünü betimleyen ve o ürünle ilgili bir ilişki ifade etmektedir. Ürünlerin sembolik bir 

unsur olduğu ve böylelikle tüketimin sembolik bir doğasının olduğu da anlaşılmaktadır.  

Tüketiciler tükettikleri ürünlerin sembolik yönüyle diğer tüketicilerle iletişim 

kurmaktadır. Bu durumda kuramsal olarak üç boyutta incelenmiştir (Çelik, 2009: 78-

79). 

a) Kişinin benlik kavramı (benlik tamamlama): Tüketicilerin diğer kişilere ‘ben’ 

kavramını ifade edebilecek bir ürünü satın almasıdır.  

b) İzleyen ya da referans grup (uzatılmış benlik); Tüketiciler diğer kişilerin, ürününün 

sembolik doğasını görmelerini istemeleridir.  

c) Sosyal semboller olan ürünler: Referans gruplarının, tüketicinin ürün ile aynı 

sembolik prestije ve değere sahip olduklarını görmelerini beklerler. 

Tüketiciler, ürünler ve markaların taşıdıkları anlamları daha çok önemsemekte ve daha 

çok satın alarak benliklerine ya da olmak istedikleri kimliklere hitap eden markalara 

yönelmekte böylelikle bu durum ürünlerdeki sembolik değerin önemini arttırmıştır. 

Ürün ve markalar birer işaret ve sembol olduklarına göre, sembolik ürün tüketiminin 

nedenleri genel olarak söyle ifade edilmiştir (Odabaşı, 2017: 86): 

1. Statü ya da sosyal sınıf belirleme 

2. Kendini tanımlayıp bir role bürünmek 

3. Sosyal varlığını oluşturmak ve koruyabilmek  

4. Kendisini başkalarına veya kendisine ifade edebilmek 

5. Kimliğini yansıtmak 

Genel olarak; sembolik tüketim tarzının temelinde bireylerin ürünleri sembolik 

değerlerinden dolayı satın almaları söz konusudur. Bu durumun ana nedeni; tüketicilerin 

olduğu ya da olmak istediği imajıyla uyumlu benlik duygusu oluşturmayı amaç 

edinmesi ve bu tarza yönelik davranmasının ürün tercihlerine yansımasıdır. Ürünlerin 
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tüketicilerin fizyolojik ihtiyaçlarını gidermesinin yanı sıra psikolojik ya da sosyal 

ihtiyaçlarını da karşılamasını isteyen tüketici için markaların ifade ettiği sembolik değer 

ve anlam tüketicinin satın alma davranışına yön vermesi açısından büyük öneme sahip 

olmuştur (Azizağoğlu ve Altunışık, 2012: 43).   

2.1.1.3.8 Gösterişçi Tüketim 

Gösterişçi tüketimin temelleri Amerikalı Sosyolog Thorstein Veblen tarafında atılmış 

olup bu konuyu ele alan 19. Yüzyılda Aylaklar Sınıfı Kuramını geliştirmiştir. 19. 

Yüzyılın sonu itibariyle Amerika’nın ileri gelenlerinin yaşam tarzlarını iğneleyici bir 

üslupla yorumlayan Veblen Aylaklar Sınıfı Kuramındaki çalışmasında, mali 

yatırımlarda yüksek kazançlar sağlayan insanın gösterişçi tüketim ile ilkel kabile 

topluluklarının seyirlik ritüelleri arasındaki benzerlikleri ifade etmiştir. Kaygan bir 

sosyal platformda yer edinme ve statü elde etme isteği gösteren Aylak Sınıfın ‘paradan 

ve satın alınanlar’ çerçevesindeki bir rekabet ortamında olma durumları zamanla taklit 

etme durumunu oluşturmuştur (Tellan, 2009: 89-90). 

Veblen’in söz konusu tüketim kuramı, sadece biyolojik ihtiyaçların tatmininin ötesinde 

toplumsal statü göstergesi olma özelliğini ifade ettiği teorisini geliştirdiği dönemin 

etkisiyle, teorisini daha çok fiziksel olarak çalışmayan, sadece üretim araçlarının 

mülkiyetini ellerinde bulundurması sebebiyle bunların getirilerini tüketen sınıfı dikkate 

almıştır. Veblen’in tanımlamaya çalıştığı söz konusu sınıf, diğerlerinden farklılığını 

ortaya koymak için tüketim aracılığı ile kendini ifade etmeye çalışan bir tür burjuva 

sınıfıdır. Ancak Veblen bu grubu çalışmaya ihtiyacı olmayan grup olarak 

değerlendirmektedir. Bu aylak sınıf, çalışanların ürettikleri atık değerlerle geçinen 

gruptur. Veblen araştırmasında söz konusu grubun zengin üyelerini ve bu sınıfın 

kendini ifade etme şeklini gösterişçi tüketim olarak tespit etmiştir. Veblen gösterişçi 

tüketim kuramında tüketim faaliyetlerinin odak noktasına kıyaslama olgusunu 

yerleştirmektedir. Tüketici diğerlerini kıskandırmak ve diğer taraftan onların gözünde 

saygı görmek için tüketir (Veblen, 2005: 101). Onun kastettiği bireylerin diğerlerini 

dışarıda bırakmak için onlardan farklılaşmak amacıyla tükettiğidir (Veblen, 2005: 67). 

Veblen’in teorisine göre, gösterişçi tüketim tek – biricik olanı, el yapımı olanı almayı 

motive etmektedir. Gösterişçi tüketimin özünde öykünme vardır. Böyle bir yapıda, 

başkalarını taklit eden tüketici, ihtiyaçlarından fazlasını harcayarak kendini 
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gerçekleştirmeye çalışır. Böylelikle de sürekli satın alma eğilimine yönelmektedir. 

Günümüzde tüketim, bireylerin kendilerini ifade edebilme tarzı, sosyal statü ve yer 

edinme araçları olarak ortaya çıkmıştır (Hürmeriç ve Baban, 2018: 92). Gösterişçi 

tüketimdeki söz konusu her ürün ve marka kendi içlerinde tüketiciler için bir değer 

oluşturmaktadır. 

Bireyleri gösterişçi tüketime yönlendiren temel unsurlar (Hız, 2009: 42-45): 

 İhtiyaçlar  

 Üretimin artması ve moda çeşitliliği 

 Gelir seviyesinin artması 

 Takdir ve sosyal statü kazanmaları 

 Eğitim seviyesinin yükselmesi ve meslek değişimleri  

 Çevre Değişimleri  

 Tüketim açısından kredi kartlarının yerinde kullanılmaması 

 Moda 

 Tüketici kredileri 

2.1.1.3.9 Materyalist Tüketim 

Materyalizm içerdiği ‘materia’ sözcüğünden dolayı günlük dilde maddeye değer vermek 

anlamında ifade edilmektedir. Birçok kaynakta geniş çerçevede incelenmesine nazaran 

kavramın herkes tarafından kabul görülen bir tanımı yapılmamıştır. Genel olarak 

materyalizm; bireyin para ve materyalleri bireysel mutluluk ve sosyal ilerleyişlerine 

giden bir aracı olarak görmektedir (Aslay ve dig., 2013: 46). Başka bir tanıma göre; 

materyalizm tüketim ve tüketici açısından ele alınmıştır. Materyalizm, tüketicinin 

dünyevi değerlere verdiği önemi belirten şeyler olarak ifade edilmektedir. Bu değerler 

tüketicinin hayatının merkezinde yer aldığı belirtilmiştir (Mucuk, 2014: 82).    

Materyalist toplum, iyi bir yaşamı tüketimde bulan daha fazla mal ve hizmetlere karşı 

sınırsız bir gereksinim gösteren mal ve mülke sahip olmanın bireysel kimliği ve hayatı 

açısından vazgeçilemez bir değere sahip olduğuna inanan tüketici gruplarından oluşan 

toplumu ifade etmektedir. Özellikle ekonomisi gelişmiş ve sanayi toplumu olmuş 

ülkelerde materyalist değerlerin öneminin arttığı ve diğer sosyal amaçlardan sayılan 

arkadaşlık, dostluk ve toplumsal özellikler gibi konulara ilgi ve alakanın azaldığı 

belirtilmiştir. Birey, başarı ve mutluluğu para ve paranın satın alabileceği maddi 

değerlerle elde etmektedir. Bireyin, kim ve ne olduğuna göre değil, neye sahip 
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olduklarına göre değerlendirildikleri bir durum söz konusudur (Odabaşı, 2017: 137-

138). Genel olarak, tüketicilerin ne yaptıkları değil ne kazandıkları ve neye sahip 

oldukları önemli noktaya gelmiştir. Materyalist tüketimle, sahip olduklarından ibaret 

olduğunu düşünen bir tüketim toplumu oluştuğunu söylemek mümkün olmaktadır.  

2.1.1.4. Marka ve Tüketici İlişkisi 

Bireyler tükettikleri ürün ve hizmetlerle markaları arasında bir bağ kurulmaktadır. 

Tüketicilerin bir markanın ürününü tüketirken, ürün tercihleri gereksinimlerine yönelik 

olmasa da satın alma eğiliminde bulunmaktadırlar. Bu sebeple tüketiciler alışveriş 

zamanında farklı markaların ürünleri arasında karşılaştırma yaparken yalnızca markanın 

sahip oldukları özellikleri değil, ayrıca markanın marka değerini ve gücünü de gözden 

geçirmektedir. Tüketiciler diğer markalara nazaran bir markayı tercih etmesi ve 

markaya bir değer atfetmesin marka değerinin tüketiciler tarafından yaratılması 

anlamına gelmektedir (Deniz, 2010: 24). Yani tüketiciler bir markanın ürününü 

tüketirken o ürünün fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra markanın kendisine katacağı 

duygusal özelliklere de önem vermektedir.  

Marka ile tüketici arasındaki bağı, markanın iletişim unsurları içerisinde yer alan ‘logo, 

renk, tasarım, fiyat’ gibi unsurlar, ürün ve/veya ürünün işlevlerine göre farklılıklar 

gösteren fiziksel yapıları, tüketicilerde markanın ayrılmaz bir değeri haline getirmiştir. 

Genellikle tüketicilerin tüketim eylemini de etkileyen bu değerler günümüz tüketim 

toplumlarında da kendisini belli etmektedir. 

Bir markanın ürünüyle ilgili verdiği vaadi ve ürünün diğer tüketiciler tarafından 

kullanılıp sosyal medya araçlarıyla da tavsiye edilmesi tüketiciler de marka hakkında 

farkındalık oluşmasına neden olmaktadır. Markaya karşı farkındalığı oluşan tüketici o 

ürünü alma eğilimine geçmektedir. Tüketiciler kalitesine güvendiği, kendi sosyal 

statüsünü destekleyen ve/veya yücelten, markanın amacını, kendisine uygun 

bulduğunda o markanın ürününe yönelmektedir. Bu noktada ürün kalitesi ve pazar payı 

güçlü olan markaların, risk azaltıcı ve güven verici Ar-Ge çalışmalarından elde ettiği 

veriler göz önüne alınmaktadır.  

Tüketicilerin, tüketim veya fazla tüketim eylemlerinin nedeni marka kavramı içerisinde 

saklı kalarak kurum tarafından iyi tespit edilmelidir. Kurumların markasına yüklediği 
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anlam ve marka imajı tüketicilerin o markayı tercih etme nedenleri arasında olmaktadır. 

Hal böyleyken, tüketiciye satın aldığı ürünün, bir ürün değil bir hayat tarzı, davranış 

biçimi, değer, anlam, sosyal hayata bir görünüm, bir ideoloji ve statü gibi değer bütünü 

olduğu tüketiciye benimsetilmektedir. Artık kurumlar, tüketilen ürünün sadece bir 

ihtiyaca yönelik olmasından çok bir markaya sahip olma veya ait olma ve o markanın 

prestijini elde etme hissiyatı da oluşturulmuştur (Ayhan, 2009: 32-33). 

Tüketicilerin bir markanın ürününü başka bir markanın ürününe tercih etmesinin nedeni 

duygusal ve bilişsel yönden memnuniyetsiz olmasıdır. Tüketicilerde oluşan bu 

memnuniyetsizlik durumu markanın imajını olumsuz etkilemektedir. Bu durumda 

tüketici gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacak alternatiflere yönelmektedir 

(Deniz, 2010: 25). Eğer bir marka hedef tüketicisinin beklentisini karşılıyorsa tüketici 

bir dahaki satın alma eyleminde riske girmek istemeyip aynı markanın ürünlerini tercih 

etmektedir. Böylelikle tüketicilerin aynı markayı uzun süre tüketme davranışı markaya 

olan sadakati ve bağlılığı arttıracaktır (Temel ve Aktuğlu, 2006: 44-45). 

Marka tüketim ve tüketici ilişkisi, tüketicilerin bir markaya yükledikleri anlamlar 

çerçevesinde gelişmektedir. Markalar, tüketicilerin ürünler ve hizmetler hakkında bilgi 

sahibi olabilmesi için değerli bir kaynak niteliğindedir. Markalar, tüketicilerin istek, 

ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hareket etmelidirler. Bu çerçevede ürünlerini 

şekillendirmektedirler. Çünkü biliniyor ki tüketiciler, tüketim davranışlarında çoğu 

zaman bir ürünün kendisine katacağı imajı ve kimliği göz önüne alarak o markaya 

yönelmektedir. Artık tüketiciye ulaşmak eskisinden daha kolay ve hızlı olmaktadır. 

Artık sosyal medya araçlarıyla tüketicilerle iletişime geçen markalar, marka 

farkındalığını daha hızlı sağlamakla kalmayıp ayrıca ürünlerinin bilinirliliğini daha hızlı 

sağlamaktadır. Tüketiciler kendisine uygun ona somut değerlerdense toplumda statü 

kazanmak, ayrıcalıklı olmak, bir konuma sahip olmak ya da modaya uymak gibi 

faktörler ışığında markaya yönelmektedir. 
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2.2.  Sosyal Medya Tanımı ve Genel Özellikleri 

Web 1,0 çağında sosyal medya kullanıcıları sadece kendilerine verilen mesajları veya 

durumları olduğu gibi kabul edip tüketim eğilimine yönelmekteydi. Kurumlar 

tarafından web sitelerinde paylaşılan içeriklere tüketiciler herhangi bir müdahale ve 

görüş bildirimi yapamamaktaydı. Böyle bir platformda tüketiciler ve kurumlar arasında 

tek taraflı monolog diyebileceğimiz bir iletişim hâkim olmaktaydı. Genel olarak, web 

1,0 döneminin kullanıcılarıyla kurumlar arasında geri bildirim ve etkileşim 

bulunmamaktaydı. Zaman ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni bir dönem 

başlamıştır. Web 2,0 diye adlandırılan bu teknoloji dönemiyle birlikte internet 

kullanıcıları kurumların paylaştıkları içeriklere müdahil olmaya başlamıştır. Kurumlar 

ile tüketiciler arasında çift yönlü iletişimin hâkim olduğu bu dönemde kullanıcılarda 

içerik üretmeye başlamıştır.  

Web  2,0 tabanıyla gelişen sosyal medya platformları iletiyi veren ve alan arasında 

interaktif ve çok yönlü iletişimin oluşmasına sebep olmuştur. Günümüzde sosyal medya 

kullanımı tüm kurumların aktif yönettiği ve ilgilendiği bir alan haline gelmiştir. 

Kurumlardaki sosyal medyadan sorumlu çalışanlar doğru zamanda doğru hedef kitleyi 

seçip ürün tanıtımı yapıp kurumlarının yeni müşteriler kazanması için çalışmalar 

yürütmektedir.  Toplumlar tarafından alışkanlık haline gelen sosyal medya kullanımı, 

geniş kitlelerin sosyal isteklerine yer verirken ayrıca bilgi paylaşımının da artmasına 

neden olmaktadır (Okay ve Okay, 2012: 561). 

Sosyal medya ile kurumlar, hedef tüketicileri hakkında bilgi elde edinmesiyle beraber 

ürünleri hakkında da yapılan paylaşım ve yorumları, gelen bildirimleri, oluşan tutumları 

ve tercihleri aynı anda takip etme imkânına sahip olmuştur (Tanaydı, 2017: 36). Zaman 

ve mekân sınırlamaların ortadan kalktığı, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşım 

ve yorumlara açık olması, zaman içerisinde kendini yenileyebilmesi, bireylerin farklı 

konularla bilgi alış-verişi yapması gibi nedenlerden dolayı sosyal medya bireylerin 

tercih ettiği bir platform haline gelmiştir.  

Sosyal medya ile kullanıcıların ürettikleri içerik durumu da artmıştır. Çünkü bireyler, 

herhangi bir marka ve kurum hakkında fikirlerini anında belirtmekte ve farklı konumda 

ya da şehirde olan tüketicilerde birbirleriyle kolayca iletişime geçip fikir alışverişi 
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yapabilmektedir. Kullanıcılar düşüncelerini yansıtarak interaktif iletişim sürecine 

katılmaktadır. Bu sayede bağlana bilirlik özeliği de artmıştır.  

Bu özellikler çerçevesinde; sosyal medya, web 2,0 alt yapı teknolojilerinin kullanıldığı 

bir iletişim platformu olan ve tüketicilerle kurum veya markaların karşılıklı iletişime 

geçtiği ve bilgi paylaştıkları bir ortam niteliğinde olmakla beraber bireylerin 

sosyalleşmek amacıyla da kullandıkları bir medya türü olarak açıklanabilir 

(Hacıefendioğlu ve Fırat, 2014: 88). Geleneksel medya ya nazaran kurum ve markalar 

için tüketiciye daha hızlı, kolay ve ucuz ulaşma imkânı sunmuştur. Bu durum 

markalara, marka itibarını ve tüketici memnuniyetini ölçmede önemli olanak 

sunmaktadır.  

2.3. Sosyal Medyanın Tarihsel Gelişimi 

1978’de Word Christense ve Randy Suess arkadaşlarıyla birlikte bilgi paylaşımın 

bulunmak ve onlarla iletişimde kalabilmek için Bulletin Board Services (BBS) adlı 

yazılımı hayata geçirerek ilk sosyal ağ örneğini oluşturmuşlardır. Kullanıcılar bir 

oturum açma koşuluyla BBS aracılığıyla birbirlerine mesaj bırakabilir, dosya gönderimi 

yapabilir ve oyun oynamak gibi eylemleri gerçekleştirebiliyordu (Chapman, 2009).  

1980’li yıllarda Tom Truscott ve Jim Ellis’in Usenet isimli herkese açık ve 

kullanıcıların iletilerinin yayınlanabileceği internet tabanlı bir sistem geliştirmiştir 

(Elbaşı, 2015: 27). 1990’lı yıllarda internetin dünyada ve Türkiye’de kullanılmaya 

başlamasıyla ‘www’ aracılığıyla internet üzerinden ilk sosyal ağ özelliği taşıyan 

servisler kurulmuştur. www ağ teknolojisi sayesinde milyonlarca bireyler bir araya 

gelerek ilgilerini, hobilerini, tutkularını, görüş ve fikirlerini paylaşarak iki yönlü 

etkileşim oluşmaya başlamıştır (Aytan, 2014: 6).  

2000’li yıllarla beraber bilgi çağından sosyal çağa geçiş başlamıştır. Fakat 1990’lı 

yıllarda yoğun bir şekilde kullanılan IRC, ICQ ve Instant Messaging gibi hemen 

mesajlaşma ve dosya paylaşımı sağlayan programlarında katkısı göz ardı edilmemelidir 

(Chapman, 2009). Web 1,0 teknolojisinden web 2,0 teknolojisine geçişle beraber sosyal 

medyada da hızlı bir ilerleme söz konusu olmuştur. Bu gelişimle kullanıcılar artık içerik 

üretmeye başlamıştır. İlk 2003 yılında in Linkedin başlamasıyla beraber 2004 yılında 

facebook, myspace, flickr ve digg gibi sosyal paylaşım ve hizmet ağları hızlı bir şekilde 
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toplum içerisinde yayılmaya ve kullanılmaya başlanılmıştır. Beraberinde internet 

kullanıcıları sosyal medya ağlarına yönelmeye başlamıştır. Kullandıkları sosyal ağlar ile 

hem içerikleri tüketirken hem de içerik üreten konuma da geçmişlerdir. 

2005 yılında Pay PAL’ın kurucu üç ortağı Youtube sosyal ağını oluşturmuştur. Youtube 

aracılığıyla geniş bant teknolojilerinin yayılması ve kullanıcıların kendi istedikleri 

içeriklerle oluşturulan videoları ve sesleri yüklemeye başlamıştır. 2006 yılına 

gelindiğinde bireylerin anlık fikir ve düşüncelerini, güncel durumları değerlendirip 

paylaştığı ve tanıdığı ya da tanımadığı herkesle hızlı bir şekilde irtibat kurdurabildiği 

twitter kurulmuştur (Aytan, 2014: 10-11). 

2010 yılında ise bireylerin kendi fotoğraflarını, güncel durumlarını, anlarını paylaştığı 

bir platform olan instagram ortaya çıkmıştır. Günümüzde çok popüler hale gelen 

instagram gün geçtikçe de kullanıcı sayısını arttırmaktadır. Bireyler bu platformda 

sadece güncel fotoğraf, anı ya da fikir paylaşımı yapmamakla beraber sevdiği markaları 

ve sanatçıları da takip ederek ürün tanıtımı ya da ürün satışı da yapmaktadır. 

Tüketicilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilme açısından popüler olan instagram 

markalarında popüler mecrası haline gelmiştir. Markalar ürün tanıtımlarını, satışları ya 

da ürüne tüketiciyi yönlendirme durumunu çok kolay, ucuz ve hızlı bir şekilde 

yapmaktadır.  

2.4. Sosyal Medyada Pazarlama İletişimi 

Geçmişten günümüze kadar ki pazarlama iletişim çalışmalarındaki temel amaç; 

tüketicilerin bir şeyler satın alması için daha güzel neler sunulması gerektiği 

düşünülürken 2000’li yıllarla birlikte yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte 

tüketicileri marka hakkında konuşturmak için daha iyi neler yapılabileceği düşünülmeye 

başlanmıştır (Tekin ve Şahin ve Göbenez, 2014: 226). Değişen ve gelişen rekabet 

ortamına ayak uydurabilmesi ve gelişebilmesi için mevcut pazarlama stratejilerinde 

değişikler yapmaları ve yenilikleri takip etmesi gerekmektedir.  

Pazarlama kavramındaki gelişim sonucunda modern pazarlama yapısı pazarlama 

faaliyetlerinin merkezine iletişimi katmıştır. Kurum ile tüketici arasındaki iletişim, 

ürünü satmakla bitmemekle birlikte ürünü tekrar satın almaya yönelecek markayla 

iletişime geçecek, markaya karşı sadık ve markaya güvenen tüketici grubu 
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oluşturabilmek temel amaçlardandır. Pazarlamanın 4P’si (ürün- fiyat- promosyon- 

dağıtım) iletişim kavramını bünyesine katmasıyla birlikte yeniden şekillenmiştir. 

Tüketicilerde daimi müşteri elde etmek için pazarlama ve iletişim kavramları 

birleştirilmiştir. Tüketici odaklı bir yapıya dönüşen pazarlamanın 4C’si (müşteri değeri, 

müşteriye uygun maliyet, müşteriye uygunluk, müşteri iletişimi) bünyesine katmış ve 

pazarlama iletişimi faaliyetleri tüketici odaklı olmaya başlamıştır (Altınbaş, 2007: 157).  

Kurumlar ve tüketiciler arasındaki etkileşimin ilk aşamasında marka farkındalığı ve ilgi 

oluşturmak için geleneksek pazarlama önemli bir rol oynamaktaydı. Etkileşimde 

ilerleme sağlandıkça ve tüketiciler kurumlarla daha samimi ilişkiler talep etmeye 

başladıkça sosyal pazarlamanın önemi artmıştır. Sosyal pazarlamanın en önemli işlevi 

eyleme geçmeyi ve savunuculuğu teşvik etmektedir. Kurumlar ile tüketiciler arasındaki 

çevrimiçi ve çevrimdışı etkileşimi birleştiren, marka geliştirmede stil ile özü 

harmanlayan ve en sonunda tüketici katılımını arttırarak makineden makineye 

bağlantıyı insandan insana bir dokunuşla tamamlayan bir pazarlama yaklaşımı 

oluşmuştur (Kotler, 2017: 84-85). 

Sosyal medya pazarlamasını, internet pazarlamasının bir alt kategorisi olarak 

değerlendirilmektedir. Markalar pazarlama iletişimi çalışmalarını; akıllı telefonlar, 

bilgisayarlar, pad cihazları gibi internet ulaşım araçlarıyla anlık olarak takip 

edebilmektedir. Sosyal medyanın pazarlamaya getirmiş olduğu ölçüle bilirlik, 

etkileşimli pazarlama, tüketici ilişkileri gibi alanlara birçok yenilikler sağlamıştır Satış 

sonrası oluşacak olan müşteri memnuniyetinin, şikâyet, öneri ve diğer isteklerinin yine 

sosyal ağlar aracılığıyla paylaşılması çift yönlü olarak, itibarını çevrimiçi kontrol 

etmeye imkân sağlamaktadır. 

 Klasik pazarlama yöntemlerine göre daha hızlı sonuçların alındığı bu iletişim şekli 

sayesinde tüketici ile konuşma imkânını arttırarak marka bilinirliliği ve güvenirliliği 

konusunda değer kazandırmıştır. Markaların sosyal medya aracılığıyla yürüttükleri 

pazarlama çalışmaları yeni ve potansiyel tüketicilerinde markaya yönelik bir izlenim 

oluşmasına imkân sağlamaktadır. Tüketicilerin marka ile etkileşime geçmesine olanak 

sağlayan iletişim çalışmaları ürün veya hizmet alım sürecinde olan tüketicilerin karar 

durumunu doğrudan etkileyebilmektedir (http://hakanarik.com.tr/sosyal-medya-

pazarlama/sosyal-medya-pazarlama-nedir.html).  
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Sosyal medyanın, tüketicilere çevrimiçi ortamda kendilerini ifade etme ve tercihlerini 

ortaya koyma fırsatı sağlaması onu markalar için popüler hale getirmiştir. Sosyal medya 

internet tabanlı çoğu araçları bünyesinde barındırmaktadır. Bu araçlar aracılığıyla 

etkinliklerinin yapılması tüketicilere iletişim kurulması, onların fikir ve görüşlerine hızlı 

şekilde ulaşabilmesi tüm kurumlar için büyük faydalar sağlamaktadır. Geleneksel 

medya araçlarına nazaran, sosyal medya araçları pazarlama yaklaşımına yeni bir yenilik 

kazandırmıştır. Bu yenilikler sadece teknolojik özelliklerden dolayı değil; tüketiciler 

arasında ve kurumların tüketicilerle bire bir iletişim kurması sosyal içerikli bağ kurma 

fırsatından kaynaklanmaktadır.  

Tüketiciler markalarla iletişim kurarken ayrıca yorumlarını katabilmekte ve kendi bakış 

açılarını da yansıtabilmektedir (Köksal ve Özdemir, 2013: 326).   Tüketici davranışları 

açısından sosyal medya; bilgi toplamak, ürün ve hizmetlere hemen ve kolay bir şekilde 

tüketici ilişkileri yönetimi için aktif olarak sürdürülebilecek uygulamaları sağlamaktadır 

(Parlak, 2015: 43). Durum böyle olunca kurumlar geleneksel pazarlama stratejilerinden 

kayarak sosyal medya hesapları aracılığıyla tüketicilerle iletişimini devam ettirmekte ve 

pazarlama iletişimini daha hızlı ve sağlıklı yürütmektedir.  Günümüzde ürünlerin 

birbirine benzediği soyut kavramların söz konusu olduğu markaların, logoların ve 

sloganların birbirlerini anımsattığı tüketicilerin iletişim yoğunluğundaki iletilerden 

sıkıldığı, rekabetçi, dengesiz ve değişken olan günümüz pazarlama ortamında fark 

yaratan fikirler üretmek için markaların çalışmalar geliştirdiği görülmektedir (Tekin ve 

Şahin ve Göbenez, 2014: 226). Bu konuda kurumlara ya da markalara büyük kolaylık 

sağlayan sosyal medya platformları, markaların tüketiciyle arasındaki sınırı 

kaldırmasına olanak sağlamıştır.  

Tüketicilerin yakından takip edebilmesi ve pazarlama aktivitelerini tüketici 

beklentilerine göre oluşturması gerçeği belirlenmiştir. Bu durumda pazarlama iletişim 

sayesinde markaya yönelik sadakat ve istikrarın oluşmasına etken olmuştur. Sosyal 

medya, tüm dünyada yaratmış olduğu etkiyle ekonomiye büyük katkı sağlamıştır. 

Kurumlar ve/veya markalar sosyal medyada tüketici bağlılığı veya bilinirliliği arttırmak 

için büyük harcamalar gerçekleştirmektedir. Bu harcamalar sosyal medya araçlarına 

katılım oranına göre doğru orantılı olarak artmakta ya da azalmaktadır.  
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Kurumlar kullanıcılardan sadece beğeni alabilmek için sosyal medya pazarlama 

stratejilerine ya da iletişim çalışmalarının çoğuna bütçelerini kaydırmıştır. Bunun sebebi 

günümüzde hedef tüketicilerin büyük kısmı sosyal medya platformlarını aktif bir 

şekilde kullanmaktadır. Markaların sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği en yaygın 

pazarlama iletişimi şekli ağızdan ağıza pazarlama yöntemidir. Bunu gerçekleştirebilmek 

için farklı içerikler oluşturmak yaratmak, hedef kitlenin ilgisini çekmek ve güvenini 

kazanmak nihai amaçlardandır.  Sosyal medya araçlarının tüketicilerin davranışlarını 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olması ve onları yönlendirici nitelikte olması nedeniyle 

kurumlar için değerli bir platform olma özelliği göstermektedir (Esmer, 2013: 93-94). 

Sosyal ağlar pazarlama mesajını yaymak, daha kapsamlı ürün tanıtımı gerçekleştirmek 

ve kurumun/markanın ününü duyurmak için mükemmel bir araç konumunda 

bulunmaktadır. Pazarlama iletişimindeki iletişimin çabalarının önemli bir işlevi, 

tüketicilerin güvenini kazanma, anlayış ve ürünler arası tercih geliştirme, bilinirlilik 

sağlama, hatırlatma ve ikna etme ile ilgili kazançlar sağlamaktır. Bu nedenle 

tutundurma, dağıtım ve ilişki geliştirme kanalı olarak sosyal medya ağlarının yoğunluğu 

ve merkezinin rolünü anlamak gerekmektedir. Çünkü seçilen sosyal medya araçları 

bilginin akışını ve fonksiyonunu etkilemektedir. Pazarlamacılar için sosyal ağlar 

içerisinde yeni bir ürün ya da hizmet tanıtımı ve bilgisinin yayılmasını anlamak, ürünün 

başarılı ya da başarısız olabileceğini hızlı bir şekilde deneyimlemeye imkân 

sağlamaktadır. Yeni bir pazarlama iletişim kanalı olan sosyal medya markalar için 

tüketicilerin belirli bir ağ kullanım güdülerini anlamaya yardımcı olmasının yanı sıra 

karşılıklı konuşmalara teşvik edip olumlu konuşmaları arttırmak olumsuz konuşmalarda 

da kurumların direk müdahale etmesine olanak sağlamaktadır. Böylece sosyal medya 

pazarlamacılar tarafından katılımcı, izleyici veya yönlendirici olarak kullanılması 

gerekmektedir (Akar, 2010: 116-119). 

Pazarlama iletişimi, markalar ürünlerini tüketiciler tarafından fark edilmesini sağlamak 

ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemek için pazarlamacıların yerine getirdikleri 

tüm eylemleri kapsamaktadır. Bu sirkülasyon tüketicilerin ürünü satın almasıyla devam 

edip satın alma sonrası hizmeti de kapsamaktadır. Pazarlama iletişimi; reklam, kişisel 

satış, halkla ilişkiler, satış tutundurma, doğrudan pazarlama, sponsorluk, sergiler ve 

fuarlarla sosyal ve dijital iletişimin yer aldığı bir karma olarak ifade edilmektedir. Artık 
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sosyal medya aracılığıyla da markalar gerçekleştirdikleri pazarlama iletişiminde çift 

yönlü bilgi ve deneyim alışverişi oluşmuştur.  

Sosyal medya aracılığıyla pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yürütülmesi bir yandan 

kurumun mesajlarını, yapılan analiz sonucunda belirlenen hedef kitlelerine mesaj 

gönderilirken bir taraftan da alınan geri dönüş doğrultusunda faaliyetlerini tekrardan 

oluşturabilmektedirler. Sosyal medya da yapılan pazarlama iletişimiyle markalar 

ürünlerin belirlenen hedef kitlelere ulaşmasını, tanıtımını, ürüne karşı istek uyandırması 

ve alınmasını, memnuniyet duyulması ve satın alma işleminin tekrarı olması yoluyla 

bağlılık duygusunu kazandırmayı amaçlamaktadır (Bulunmaz, 2016: 355-357).  

Sosyal medya araçlarında yürütülen pazarlama iletişimi kurumlara ve/veya markalara 

çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bunlar; marka farkındalığı yaratma, fikir liderlerini 

tanımlama, tüketici davranışlarını ve kalabalık topluluklardan oluşan dışsal nedenleri 

analiz etme, yeni pazarlama stratejileri için fikir geliştirme ve tüketici analizi yapma, 

kurum web sitesine tüketiciyi kolayca yönlendirme, çok özel mesajları viral olarak 

dağıtma, site yapışkanlığını arttırma, gerçek linkler yoluyla sosyal arama 

sınıflandırmasını geliştirme, markanın itibar ve imajını arttırma, pazarlama amaçlarını 

etkili bir şekilde başarma ve karşılıklı konuşmaları başlatma ve devam ettirme gibi 

katkıları bulunmaktadır (Çetinkaya ve Özdemir, 2014: 587). Sosyal medya pazarlaması 

tüketicilerle güçlü ilişkiler oluşturmaktadır. Kurumlar sosyal medya hesaplarındaki 

takipçilerinin mesajlarına ve isteklerine değer ve önem verip geri bildirimde sağlarlarsa 

güçlü etkileşimler oluşmasına ve sadakat duygusunun artmasına olanak 

sağlayacaklardır.  

Pazarlamanın sosyal medyaya girmesiyle birlikte hedef kitleyle olan eş zamanlı 

etkileşim, yaratıcılık ve yeniliklere açık olma gibi farklılıkları sayesinde rekabetçi 

özelliklerini ortaya koymaktadır. Tek taraflı bir iletişime olanak sağlayan ve hedef 

kitlenin eş zamanlı iletişim sürecine girmesine olanak vermeyen geleneksel 

pazarlamadan farklı olarak her evrede hedef tüketicilerin düşünce, fikir ve yorumlarına 

açık bir iletişim sağlamaktadır. Bu bağlamda pazarlama işlevinin tüketiciler tarafından 

deneyim sağlamasına olanak veren sosyal pazarlama, çeşitli kanallar vasıtasıyla hedef 

kitleye ulaşarak özellikle zaman, emek ve para yönünden kurumlara büyük faydalar 

sağlamaktadır.  



    

61 

 

Geçmiş zamanlarda internet pazarlaması olarak bilinen, daha sonra genişleyerek ticari 

işlemler ve satış sürecini de içine alacak şekilde e-ticaret gibi kavramlarla ifade edilen 

ve kurumların markalarıyla alakalı olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları her 

türlü içerik paylaşımları tanıtım faaliyetleri bulunmaktadır. Sosyal pazarlamaya yeni 

medya ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlar farklı uygulama ortamları 

yaratmaktadır (Bulunmaz, 2016: 358). 

Genel olarak sosyal medya ağlarıyla geniş tüketici kitlesiyle iletişime geçen markaların 

pazarlama iletişim faaliyetlerinde ürünlerine veya markalarına yönelik özgün içerikler 

oluşturmalıdır.  Küçük, orta ve büyük çaplı kurumlar, sosyal medya ağlarını kendi 

pazarlama, halkla ilişkiler, iletişim ve müşteri hizmetleri uygulamalarıyla 

bütünleştirmeye başlamıştır. Daha sonra kurumunun pazarlama stratejisiyle eş değer 

olan içerikleri tüketicilere basit, anlaşılır, yalın ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmalıdır. 

Kurumların amacı tüketicileri tercih etmeye yöneltmekten ziyade elde etmesi ve 

kurumun içeriğine ve pazarlama stratejilerine yönelik farkındalık yaratması üzerine 

odaklanmaktadır.  

2.4.1. Etkileşimli Pazarlama 

Hedef pazarlarda tüketici merkezli olarak ortaya çıkan pazarlama uygulamalarına 

etkileşimli pazarlama iletişimi olarak adlandırılmaktadır (Kaşlı ve İlban ve Şahin, 2009: 

81).  Günümüz teknolojileri sayesinde tüketicilerin deneyimlerini büyük kitlelere 

ulaştırma imkânları doğmuştur. Bu sebeple etkileşimli pazarlama yöntemlerinin 

kullanım mecraları ve etkileri artmıştır. Etkileşimli pazarlama, kurumların ve/veya 

markaların pazarlama mesajını diğer kitlelere aktarmalarını sağlayan stratejileri 

belirlemektedir (Tekin ve Şahin ve Göbenez, 2014: 229-230). 

Kurumlar mevcut hedef kitleleriyle yakınlaşmak için geliştirdikleri ilişkisel yaklaşım 

teknolojinin katkısı ile etkileşimli pazarlamayı meydana getirmiştir. Etkileşimli 

pazarlama, ilişki pazarlama kavramı içerisinde yer alan bir pazarlama stratejisidir. 

Hedef kitle ile kurumlar/markalar arasında karşılıklı diyalog ile oluşan etkileşim bu 

pazarlama stratejisinin ana temel noktasını oluşturmaktadır. Etkileşimli pazarlamanın 

ana yapısı, mevcut tüketicilerin nasıl farklılıklar gösterdiğini anlamayı ve bu 

farklılıkların her bir tüketiciye göre kurumların nasıl davranması gerektiği konusunda 
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bir strateji meydana getirmesini içermektedir. Hedef kitleyle bağlılığını, her tüketici ile 

bire bir ilişki kurarak gerçekleştirmektedir. Tüketici bağlılığı, tüketicinin daha çok satın 

alması, hayat boyu değerini artırması ve maliyetleri kontrol altına alma konularına 

önem vermesi sebebinden dolayı dikkat edilmesi gerek bir pazarlama iletişimi stratejisi 

konumundadır (İnce, 2018: 4). 

Kurumlar tüketiciler ile devamlı etkileşimde olma yolunu teknolojinin tüm araçlarını 

kullanarak uygulamaya çalışmışlardır. Kurumların kullandığı bu araçlar; cep telefonu, 

televizyon, internet, elektronik posta (e-mail adresleri) gibi araçlardan oluşmaktadır. 

Teknolojinin bu gelişimi ile kurumlar kitlesel pazarlamadan kişisele yönelik 

pazarlamaya geçmişlerdir. Kurumlar ürün ve hizmetlerini hedef tüketicilerinin e-posta 

adreslerine göndermektedir. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan internet aracılığı 

ile müşterilerin e-maillerine göndermektedir (Kaşlı ve İlban ve Şahin, 2009: 83). Sosyal 

medya ağlarından Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube ve Periscope bu 

ihtiyacın karşılanması açısından hem markalara hem de o markanın hedef kitlesine 

olanak sağlamaktadır. Bugün bu ihtiyacın karşılanması esnasında da ortaya çıkan 

etkileşimli pazarlama, bir markanın kendi ürün veya hizmetini bir kişi aracılığıyla 

tanıtımını yapmak amacı ile sağladığı ortaklık sayesinde oluşan durumdur.  

Kurumlar ve/veya markalar sosyal medya araçları sayesinde etkileşimli pazarlama 

stratejisini etkin bir şekilde kullanabilmektedir. Etkileşimli pazarlama, ürün ve/veya 

hizmetler hakkında bir fısıltı veya söylenti oluşturup yaymanın en etkili ve en az 

maliyetli yöntemlerindendir. Bu pazarlama stratejisinde, tüketicilere verilen mesajlar 

biranda binlerce kişiden milyonlarca kişiye yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

durumda kurumlara rekabet ortamında ciddi yararlar sağlamaktadır (Yılmaz, 2016: 45-

46). 

2.5. Sosyal Medya Araçları 

Web 2,0 teknolojisinin yenilikleriyle birlikte tüm sosyal medya araçlarının kullanım 

oranı da hızla artmaktadır. Tüm sosyal medya araçları geleneksel medya araçlarına 

kıyasla kurumlara ve/veya markalara, anında ve doğrudan tüketicilere ve potansiyel 

tüketicilere daha az maliyetle ve daha ilgi çekici bir şekilde ulaşmalarına olanak 

sağlamıştır. 
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Sosyal medya araçları, kullanıcıların birbirleriyle iletişim içerisinde oldukları, haber, 

bilgi ve içerik paylaştıkları, okudukları ve yorumladıkları platformlar olarak 

tanımlanabilmektedir. Bireyler internetteki teknolojik gelişmeler sayesinde blogları, 

sosyal ağları (Facebook, İnstagram gibi), haber toplayıcıları, video ve müzik paylaşım 

ağlarını (Youtube), online forum sitelerini, eleştiri ve değerlendirmenin yapıldığı yerleri 

ve diğer sosyal medya iletişim kanallarını aktif kullanmaktadır. İnternetin bu kadar hızlı 

gelişmesi ve tüketicilerinde dâhil olmasıyla birlikte markalar/kurumlar ve tüketiciler 

arasında anında ve geri bildirim alınacak şekilde çift yönlü bir iletişim sistemi de 

oluşmuştur. Markalar sosyal medya platformları aracılığıyla hedef kitlesine 

ulaşabilmeyi ve bu mecralarda yayacakları bilgilerle hedef tüketicilerin ilgisini 

çekmelidirler.  

2.5.1. Sosyal Ağ Siteleri 

Sosyal ağlar, bireylerin sosyal ortamlar aracılığıyla diğer kişilerle ve ortak ilgi 

alanlarına sahip olduğu kişilerle konuştuğu, tanıştığı ve paylaştığı ortamları 

kapsamaktadır. Kullanıcılar için sosyal ağlar; bilgi, görüntü, ses ve video 

paylaşımlarının yapıldığı ortamlardan oluşmaktadır. Ayrıca bireylerin, sosyalleşme 

aracı konumuna da gelmiştir.  

Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların internet aracılığı ile tanıdıkları veya internet dışı 

tanıdıkları bireylerle bağlantı kurmasını sağlayan web siteleridir. Her kullanıcı kendi 

sosyal ağdaki profil içerikleri ile diğer kullanıcılara göre farklı deneyimler yaşamakta ve 

göstermektedir. Sosyal ağ siteleri için bireyler öncelikli olarak bir kullanıcı profili 

oluşturmaktadır. Bu profilin içeriğinde kullanıcının ismi, soyadı, memleketi, dini, yaşı, 

doğum günü, işi, eğitimi, hobileri gibi bilgileri oluşturulmaktadır. Kendisine bir profil 

oluşturan birey, aynı ilgi alanlarına sahip, aynı siyasi düşünceyi benimsemiş, aynı 

sektörde çalışan veya aynı okullarda okuyan da mezun olan gibi benzerlik özelliklerle 

birbirleriyle bağlantı kurabilmektedirler (İşlek, 2012: 51). 

Sosyal ağların geniş kitlelere seslenmesi, seslenilen kitlenin belirli özelliklerine de 

ulaşıla bilinmesi ve bu kitleler ile benzer zamanalar içerisinde çift yönlü iletişimlerde 

kurulabilmesi sosyal ağ sitelerinin (Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus, 

Linkedin, Xing, Acedemia. Edu, Myspace, Friendster, SixDegress gibi) değerini 
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arttırmaktadır. Bu nedenlerde kurumların, markalama çalışmaları açısından sosyal ağları 

tercih etmelerinde büyük bir etken olmaktadır (Tosun, 2017: 646).   

2.5.1.1. Facebook 

2004 yılında Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından kurulan Facebook sosyal ağı, 

başlarda yalnızca Harvard öğrencileri ile sınırlandırılmışken zaman içinde önce diğer 

kolej, üniversite ve liselere sonra da küresel düzeyde herkese açık hale getirilmiştir 

(Köseoğlu, 2012: 63). Facebook tüketicilerin sanal ortamlarda birlikte zaman 

geçirebilecekleri, paylaşımlarda bulunabilecekleri ve birlikte eğlenebilecekleri bir 

platformdur. Zamanla bilinirliliği daha da artması nedeniyle genç nüfusun kullanmayı 

tercih etmesinin yanında orta yaşlı kesiminde aktif olmaya başlamıştır. Esnek ve kolay 

kullanıma sahip olan ve çok fazla tercih edilen bu ağ yazılımı ile dünya üzerinde birçok 

kurum kurumsal Facebook sayfası bulunmaktadır. Facebook’un bireyler tarafından 

kullanımının alışkanlık haline geldiği, daha çok var olan arkadaşlıkların sürdürülmesini 

sağlayan bir araç olarak kullanıldığı, kullanıcının kişisel bilgilerini kendi kontrolü 

ölçüsünde paylaşabildiğine inandığı ve bu mecrada kendi paylaşımlarının yanı sıra 

arkadaşlarını da takip etme durumu ön plana çıkmıştır (İşman ve Albayrak, 2014: 130).  

2018’in ilk çeyreğinde Facebook en çok kullanılan sosyal medya ağı olma özelliğini 

devam ettirmektedir.  Dünya nüfusunun yüzde 28,5’inin aktif olarak kullandığı 

Facebook'un toplam kullanıcı sayısı 2 milyar 167 milyona ulaşmıştır. Türkiye’de 

nüfusun yüzde 53'ü olan 41 milyon 478 bin 300 kişi Facebook kullanmaktadır 

(https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/03/19/dunyada-3-milyar-190-bin-kisi-sosyal-

medya-kullaniyor).  

Facebook aracılığıyla kullanıcılar, zengin çeşitliliğe sahip çoklu bir ortam sağlanmakta, 

diğer sitelerle bağlantı kurarak paylaşım yapmanın kolay olması, grup, etkinlik ve 

uygulama gibi seçenekler sunarak geniş topluluklarla iletişim kurulabilmesi, online ve 

çevrimdışı sohbet imkânı sağlaması, çeşitli oyunların çalışabilmesi için mobil 

cihazlarda destek sağlayan bir altyapıya sahip olması, görselliğinin olması ve kullanım 

kolaylığından dolayı her yaş grubu tarafından tercih edilmesine neden olmuştur (İşman 

ve Albayrak, 2014: 131).   
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2.5.1.2. Instagram 

Instagram anlık anlamına gelen İngilizce “instant” kelimesi ile telgraf anlamına gelen 

İngilizce “telegram” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. 2010 yılında kurulan ve 

2012 yılında Facebook tarafından satın alınmıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger 

tarafından kurulan ve eskinin Polaroid’i ile dijitalin efektlerini bir araya getiren, akıllı 

telefonlar için geliştirilmiş bir sosyal ağ platformudur. İlk yıllarda sadece IOS üzerinden 

ücretsiz olarak kullanılmaya başlanan Instagram, 2012 yılında Android işletim 

sistemine sahip akıllı telefonlarda da kullanılmaya başlanmıştır (Çetinkaya ve Özdemir, 

2014: 590-591).   

Sosyal medya ağları arasında en uluslararası olan Intagram’ın bugün toplam kullanıcı 

sayısının yüzde 38,2’sini 13-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturmaktadır. 2018 Ocak 

ayı verilerine göre bu yaş grubunda olan Instagram kullanıcı sayısı toplamda 306 

milyon ulaşmıştır. Facebook ve Instagram kullanıcılarının yaş grupları göz önünde 

bulundurulduğunda, Instagram gençlerin daha çok kullandığı bir platform haline 

gelirken Facebook'un yaş ortalamasının arttığı gözlenmiştir. Bu durum ise Facebook'un 

artık genç kişiler tarafından kullanılmadığı ve Instagram’a geçildiği izlenimi meydana 

gelmiştir. Hal böyle olunca Türkiye nüfusun da yüzde 46'sı olan 37 milyon 411 bin 800 

kişi Instagram kullanmaktadır 

(https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/03/19/dunyada-3-milyar-190-bin-kisi-sosyal-

medya-kullaniyor).  

Instagram kullanıcıya sunduğu imkânlar ve geniş kullanıcı sayısından dolayı 

kurumların/markaların aktif olarak faaliyet gösterdiği değerli bir ağ olmuştur. Çünkü 

markalar bir fotoğraf ya da video paylaşımıyla hem ürünlerinin özelliklerini direk 

tüketicilere eş zamanlı ulaştırırken aynı zamanda hızlı bir şekilde geri dönüşte 

almaktadır. Markalar Instagramı pazarlama alanında ürünlerinin tanıtımını buradan 

yapmakta ve geniş kitleler tarafından farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Ek olarak 

her geçen gün kendini geliştiren Instagram 15sn video paylaşımlarıyla, boomerang ve 

superzoom yakın çekim gibi özellikleriyle de alt yapısını genişletmiştir (Aslan ve Ünlü, 

2016: 49).  

Instagram bir fotoğraf ve video paylaşım platformu olmasının yanı sıra kullanıcıların 

akıllı telefon uygulaması yoluyla fotoğraflara dijital filtrelerden bir seçim uygulandıktan 

https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/03/19/dunyada-3-milyar-190-bin-kisi-sosyal-medya-kullaniyor
https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/03/19/dunyada-3-milyar-190-bin-kisi-sosyal-medya-kullaniyor
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sonra fotoğrafların paylaşılmasını ya da alınmasına imkân veren bir sosyal ağ sitesidir. 

Ayrıca bu fotoğrafların Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sitelerinde de kolayca entegre 

olmasını sağlamaktadır. Instagram bireylerin çevresindeki kişilerin bu sosyal ağa dâhil 

olduklarını göstererek bu sosyal ağ üzerinden bu kişilerle iletişim kurulmasına olanak 

tanımaktadır. Fotoğrafların beğenilmesi ve yorum bırakılması da Instagram’ın önemli 

özellikleri ayrısında olmaktadır. Ayrıca etiketleme ve konum paylaşma özelliği 

sayesinde fotoğraflar sınıflandırılabilmekte ve sosyal ortamda daha kolay erişilebilir 

hale getirilmesi sağlanmaktadır (Yeniçıktı, 2016: 95-96). 

Instagram’daki kullanıcı profili bu mecrayı diğer sosyal ağlardan farklılaştıran önemli 

bir noktayı gözler önüne sermektedir. Instagram, görsel ve duygusal çekiciliğinden 

dolayı blog, Twitter gibi diğer sosyal ağlardan farklı olmaktadır. Kullanıcılar 

paylaştıkları, fotoğraf ve kısa videolarla birer anlatıcı durumundadır. Paylaşımlarında 

sistemli bir bütünlük sağlanmaktadır. Her paylaşımın kendi içinde farklı bir hikâyesi 

bulunmaktadır. Markalar kendilerine ait hesapları; ürün ve hizmetlerini duyurmak, bilgi 

vermek ve reklam kampanyaları için kullanmaktadır. Genellikle kurumlar ve/veya 

markalar tüketicileri web sayfalarına ve ürünlerini satın alabilecekleri diğer sayfalara 

yönlendirmek ve onlarla diyaloğa geçebilmek amacıyla Instagram’ı tercih etmektedir. 

Instagram’da bulunan markalı hesaplar, internetteki iletişim sürecinde zorla araya giren 

nitelikte olmamaktadır. Kullanıcıların gönüllü olarak seçtiği bir iletişimin sürecinin 

parçasıdır (Öztürk ve Şener ve Süher, 2016: 360-361).  

Diğer sosyal ağlara nazaran Instagram’ın daha dinamik ve farklı yapıda tüketicilere 

seslendiğini ifade etmektedir. Instagram’ın genç kitleler tarafından daha aktif olarak 

tercih edilmektedir. Son yıllarda uygulama üzerinden farklı faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine de aracılık etmektedir. Daha fazla tüketiciye ulaşmak ve onları bir 

arada toplamak için ‘hashtag’ yoluyla instagram sanal bir buluşma platformu haline 

gelmiştir. Fotoğraf paylaşımın yapılmasına ek olarak takip edilen diğer kullanıcıların 

paylaşımlarının beğenilmesi ve yorum yapılması özelliği de bulunmaktadır. Bu sayede 

çok fazla kişi takip edilerek bir etkileşim sağlanmaktadır (Çetinkaya ve Özdemir, 2014: 

591-592).   
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2.5.1.3. Twitter 

Twitter 2016 yılının Mart ayında San Francisco Podcast Firması tarafından kurulmuştur. 

Genel amacı bireylerin günlük hayatlarında yaşadıkları, duydukları, düşündükleri, 

hissettikleri ve deneyimledikleri şeylerden paylaşılabilir bulduklarını sosyal ağ 

ortamında diğer kullanıcılar ile paylaşma olanağı sunmaktadır. Twitter internet erişimi 

olan herkese açık bir sosyal platformdur. Diğer sosyal ağlardan ayıra temel özellik 

kullanıcıların kendilerini 140 kelime ile ifade edebilmesidir. Her an her yerde anlık 

durum paylaşımı yapılmaktadır. Twitter reklam, pazarlama, tanıtım ve eğitim ortamı 

olarak da kullanılabilmekte ve bu durum onu salt iletişim mecrası olmaktan sıyırıp, 

ekonomi-politik ve kültürel bir alanda taşımaktadır (Altunay, 2010: 36).  

Twitter’ın erişebilirliği ve kullanım kolaylığı, onun başarısına arttırmaktadır. 

Bilgisayarlar dışında cep telefonlarıyla da kullanılması bireyin hemen, her yerde istediği 

kişiyle etkileşimde bulunması imkânını yaratmıştır. Twitter’ın aktif işlevleri şunlardır; 

Tweetlemek ve ek içerik sağlamak, öteki kullanıcıları anma, öteki kullanıcılarla direkt 

mesajlaşabilmektir. Twitter’ın pasif işlevleri; arama, öteki kullanıcıları izlemek, retweet 

ve ek içerik sağlama olarak belirtilebilir (Özer, 2017: 42). Genel olarak, mikro blog 

olarak da bilinen Twitter’ın Ocak 2018 verilerine göre dünyada aktif Twitter kullanıcı 

sayısı 330 milyona ulaşmıştır. Türkiye’de 29 milyon 278 bin 800 kişi tarafından Twitter 

kullanılmaktadır (https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/03/19/dunyada-3-milyar-

190-bin-kisi-sosyal-medya-kullaniyor). 

2.5.2. Bloglar 

Blog, bireylerin bir konu, durum veya olay hakkında kişisel görüşlerini yazabildikleri 

web sayfaları olarak ifade edilmektedir. Kullanıcıların istediği her şeyi kendi kişisel 

görüş ve değerlendirmelerine göre yazabildikleri bir nevi elektronik günlüğe 

benzetilmektedir. Blog yazılarının, kullanıcılar tarafından sürekli güncellenen ve 

mesajların yeni yazılandan eski yazılana doğru sıralandığı bir web sitesidir.  

Bloglar dört kategoriye ayrılmaktadır. Birincisi; kişisel bloglardır. Bu tür bloglar 

bireysel olarak oluşturmaktadır. İkincisi; belirli bir alandan ya da konuda uzman 

bireylerin yazdığı temasal bloglardır. Üçüncü blog türü ise; üyelik sistemine sahip 

olunan ve üyelerin yazdığı topluluk bloglarıdır. Sonuncu blog türü ise; kurumların veya 

markaların kendileriyle ilgili haberleri ve duyuruları daha resmi olmayan bir şekilde 
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tüketicilere gönderdiği paylaşımlar ve yazıları içeren kurumsal bloglardır (Okay ve 

Okay, 2012: 565). 

Günümüzde kurumların veya markaların aktif olarak kullandığı sosyal medya 

araçlarının başında gelmektedir. Bloggerlar aracılığıyla markalar, hedef tüketicileriyle 

ve potansiyel tüketicileriyle daha hızlı ve doğrudan bir iletişim kurarak onlardan geri 

dönüşler alabilmektedir. Sürekli olarak bilgi arayışında olan tüketiciler, isteklerini,  

beklentilerini, arzularını ve şikâyetlerini ilgili noktalara iletmek istemektedir. Böyle 

durumlarda, tüketiciler için bloglar etkili bir marka iletişim unsuru görevinde 

olmaktadır (Tosun, 2017: 646). 

2.5.3. Podcasting  

Bireylerin herhangi bir abonelikle ses ve görüntü dosyalarına ulaşmasına olanak veren 

yeni bir yayın dağıtım sistemidir. Podcast aracılığıyla takip edilmek istenen televizyon 

ve radyo programları kaydedilmektedir. Genel olarak RSS aracılığıyla internet 

üzerinden dağıtımı yapılan ses ve video dosyalarını kapsamaktadır. 

Markalar açısından bakıldığında podcastler, medyanın kullanımıyla reklam ücreti 

ödemeden hedef tüketicilere bilgi yollayan bir iletişim aracıdır. Markalar, hem ses hem 

de video aracılığıyla hedef tüketiciye daha fazla ve detaylı enformasyon ulaştırma 

olanağı elde etmiştir (Okay ve Okay, 2012: 565). Postcastler aracılığıyla markalar 

birçok avantaja sahip olmaktadır. Bunlar; var olan konuyla ilgili uygun içerik 

oluşturulabilir ve sonrasında potansiyel hedef kitleye tanıtım yapılabilmektedir. Tam 

olarak kaç üyeye sahip olunduğu ölçülebilmektedir. Paylaşılan içerikler ve oluşan 

durum kontrol edilebilmektedir. Bir marka kendi bloğuna podcast ekleyebilir ve 

yorumlara göre içerik düzeltmeleri yapabilmektedir. Markalar ve kurumlar için bloğa 

göre nispeten daha az masraflı olmaktadır gibi avantajları bulunmaktadır (Aytan, 2014: 

25). 

2.5.4. Sanal Topluluklar 

Sanal topluluklar, gerçek olmayan fakat gerçek olunmasının arzulandığı bir tür fantezi 

dünyasını yansıtmak için oluşturulmuştur. Toplulukların kendi aralarında etkileşmesine 

ve yeni şeyler oluşturmasına olanak veren online gruplardan meydana gelmektedir. Bazı 

sanal topluluklar oyun oynamaya yönelik oluşurken bazı sanal topluluklar ise bireylerin 
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sosyalleşeceği çevrimiçi alanlar oluşturması nedeniyle kurulmuştur (İşlek, 2012: 59). 

Bu alanda SecondLife en iyi sanal topluluk örneğini temsil etmektedir.  

Başka bir açıklamaya göre; sanal topluluklar, bireysel duygularla yeterli sayıda bireyin 

sosyal alanlarda bireysel ilişki ağlarını oluşturabilmesi için herkese açık konuşmaları 

çok uzun olmayacak şekilde sürdürmesi ve internet aracılığıyla bireylerin sosyal 

toplanma yeri olarak ifade edilmektedir (Akar, 2010: 108).  

Sanal topluluklarda önemli olan farklı bilgi birikimlerini bir araya getirmek değil, 

bireyleri bir araya getirmekle alakalı bir durumu oluşturmaktadır. Kısacası, bireyler 

arası bağ kurmayı sağlamaktadır. Sanal topluluklara verilebilecek en iyi örnekler; e-

postalar listeleri, Wikiler, alışveriş siteleri, online haber bültenleri, bloglar, sanal 

oyunlar ve sosyal ağ siteleri gibi mecralar verilebilmektedir.  

2.5.5. Video Paylaşım Siteleri 

Kullanıcılara multimedya içeriği oluşturma ve yükleme olanağı sağlayan siteleri 

kapsamaktadır. Birey, kendine ait bir hesap açıp bir profil oluşturup ve son olarak 

arkadaşlar edindikten sonra kendi istek ve arzusuna göre içerik paylaşmana imkan 

verilmiştir. Bireyler için video paylaşım sitelerinde paylaşılan video, ses veya resim 

formatlarında çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duyulmayarak içerik oluşturma ve birçok 

kişiyle paylaşma olanağı verilmektedir. Video paylaşım sitelerine üye olmak 

gerekmemektedir. Bireyler sadece paylaşılan içeriklere bakmak ya da takip etmek için 

bu tarz sitelere göz gezdirmektedir (İşlek, 2012: 37). 

Bu konuda verilebilecek en güzel örnek tabi ki 2005 yılında kurulan ve en önemli video 

paylaşım sitesi haline gelen Youtube olacaktır. Youtube özellikle son 1,5 yıldır 

tüketiciler için çok aktif kullanılan ve çok tercih edilen video paylaşım sitesi durumuna 

gelmiştir. Bunun en önemli nedenleri içerik paylaşımın kolay ve hızlı olması, sitede 

paylaşılan videoların görüntülenme istatistiklerinin yayınlanması, kullanıcıların kendi 

profil sayfalarını oluşturabilmesi ve farklı etnik, dini ve kültürel yapıya sahip bireylere 

ara yüz gibi özellikler sunmasından dolayı Youtube’un son zamanlarda popüler 

olmasına sebep olmuştur (Tosun, 2017: 646-647). 
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2.5.6. Sosyal Etiketleme 

Sosyal etiketleme sayesinde birey bir dosyaya etiket yapıştırıp onu sınıflandırabilmesi 

veya arşivlemesi durumudur. Web ortamında bir dosyayı etiketlerken bireyler dosyanın 

içeriğini belirleyip bir ya da daha çok kategorilere sınıflandırmaktadır (Aytan, 2014: 

21).  

İnternetteki linkleri ve içerikleri bir araya getirmeye yarayan sosyal etiketleme, 

kullanıcılar için önemli olan web sayfalarını çevrimiçi olarak saklamalarına olanak 

vermektedir. Kullanıcı içeriği etiketleyerek istediği zaman tekrar bakabilmektedir. 

Çünkü etiketleme sayesinde daha sonradan bakmak istediği ve beğendiği içeriğin adresi 

tarayıcıya bir etiket olarak kaydedilmektedir (İşlek, 2012: 46). 

2.6. Sosyal Medyada Marka Olmak 

Genellikle büyük markalar geçmişte basını, radyoyu ve televizyonu kullanarak 

markalarını hedef tüketicilerine duyurmaktaydı. Günümüzde çağındaysa; çoğu bireyin 

elinde bir akıllı telefon ve/veya dizüstü bilgisayarı gibi teknolojik aletlerin büyüsü, 

herkesin ilgi odağında olmaktadır. Bununla birlikte akıllı telefona sahip olanların büyük 

çoğunluğunun en az bir tanesinin sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Sosyal medya 

bireylerinin yaşamlarının her alanından olmasından dolayı kurumlar ya da markalar için 

de vazgeçilmez bir mecra haline gelmiştir. Alışılmışın dışında yeni alışkanlıklara sahip 

olmayı gerektiren ve sürekli yenilenmeyi gerekli kılan sosyal medya, tüketici 

anlayışında da büyük dönüşümler sağlamıştır (Aydın, 2017: 323). Hal böyle olunca 

markalarda marka bilinirliliğini arttırmak için sosyal alanlarda markalaşma 

çalışmalarıyla yaptıkları marka planlamasını bütünleştirmeleri gerekmektedir (Deniz, 

2010: 89).  

Markalar, kendilerini veya ürünlerini tanıtırken hem marka bilinirliğini arttırmak hem 

de bireylerin güvenini elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu ister geleneksel medya 

araçlarıyla olsun, ister sosyal medyada aracılığıyla olsun amaç aynı şekilde olmaktadır. 

Sosyal medyayı aktif kullanan markalar rakip markalarına kıyasla bir adım daha önde 

olmaktadır. Bunun sebebi ise,  istedikleri zaman istedikleri yerde milyonlarca kişiye ve 

az maliyetle kolaylıkla ulaşabilmeleridir. Aktif kullanarak farkındalıklarını arttırıp, 

bireyler üzerinde olumlu etkiler bırakabilmektedir.  
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Markalar sosyal medyayı verimli bir şekilde kullanarak doğru zamanda ve doğru şekilde 

hedef kitleye ulaşabilmektir. Bir marka eğer piyasaya sunacağı ürünü göre hedef 

kitlesini doğru belirleyemezse sağlıklı bir tanıtım ve etkileşim sağlamayabilir. Bu 

sebepten dolayı sosyal medyayı kullanan markaların buna çok dikkat ederek doğru 

slogan ve doğru hedef kitle ile markanın bilinirliliğini sosyal medya aracılığıyla 

arttırmaktadır (Atsan, 2015). 

Böylece markaların, sosyal medya kullanımı açısıyla uyguladıkları marka yönetimi, 

kurumların rekabet avantajı sağlaması için önemli bir araç haline gelmiştir. Kurumların 

yeni iş vizyonlarına göre marka yönetimi tüketici odaklı bir marka yönetim politikası 

izlemektedir. Hal böyle olunca hızla gelişen web 2,0 teknolojisiyle beraber tüketicilerin 

sosyal mecralara yönelmesi açısıyla markalar, günümüz teknolojisinde daha etkin ve 

verimli iş sonuçları almak için kurum faaliyetleriyle sosyal medyadaki hesaplarını bir 

yönetmeye başlamıştır. 

Bir markanın sosyal kimliği ve iyi tanımlanmış marka kimliği, web sitelerinde ya da 

diğer karşılıklı iletişim ortamlarında uygulamaya başlamasıyla aktifleşmektedir. 

Markaların sözlü ve görsel kimliği tüm sosyal mecralarda tutarlı bir şekilde 

uygulanmalıdır ve tüketicinin gözüne çarpan bir şekilde sunulmalıdır. Her zaman 

kurumların düşünme tarzlarını ilerleyen teknolojik gelişmelere göre geliştirmeleri 

gerekmektedir. Artık kurumlar, veri tabanları (Facebook, YouTube, Foursquare, Twitter 

vb.) aracılığıyla hedef tüketicilerle iletişime geçmektedir. Bu etkileşim hem tüketicilerin 

hem de markaların karşılıklı olarak iletilere cevap vermesiyle sağlanmaktadır.  

Bir kurum için marka itibarının zedelenmesi, marka oluşturmaktan daha yorucu 

olmaktadır. Bu nedenle kurumlar için markaların itibarının korunması daha önemli 

olmalıdır. Özellikle sosyal medyada detaylı araştırılmadan hızla yayılan ve aslı olmayan 

haberler, markaların itibarına ve değerine büyük zararlarda vermektedir (Altındal, 

2013). Bu sebeple günümüzde markalar için sosyal mecralar çok değerli ve önem 

verilen bir iletişim aracı haline gelmiştir.  

Genel olarak sosyal medya, kurumların markalama çalışmalarını gerçekleştirmek ve 

amaçlarını geniş kitlelere daha hızlı, kolay ve düşük maliyette ulaştırmalarını 

sağlamaktadır. Geleneksel medyanın aksine kurumların, hedef kitlelerinin istek ve 
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beklentilerini daha çabuk fark etmelerini sağlayarak onlarla etkileşime geçmelerine 

olanak sağlamaktadır. Artık çoğu marka, yatırımlarının büyük bir kısmını sosyal 

medyaya yapmaktadır. Bunu ana sebebi toplum tarafında sosyal medya kullanımının 

giderek yaygınlaşması ve artması buna istinaden hedef tüketici bilgilerinin ve diğer 

özelliklerinin de belirgin olması, ölçümlemenin çabuk gerçekleşmesine katkı 

sağlamıştır. Hal böyle olunca sosyal medyanın, teknik özelliklerden kaynaklanan yapısı 

kurumların markalaşma açısından önem vermesine neden olmaktadır (Tosun, 2017: 

647-648). 

Tüketiciler, sosyal medyada gerek ürün gerek marka anlamında çok fazla seçenekle 

karşı karşıya kalmaktadır. Bu açıdan sosyal medya, marka yöneticilerinin tüketiciler ile 

markanın oluşum aşamasından gelişim aşamasına kadar doğrudan iletişimde olmalarına 

olanak sağlamaktadır. Karar vermekte zorlanan tüketiciler, ihtiyaç ve satın alma gücü 

dışında diğer tüketicilerin görüş ve fikirlerine yönelikte karar vermektedir. Tüketicilerle 

markaların iletişim imkânının aktifleşmesi, markanın satın alınma davranışını ve 

sadakat oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Tüketiciler genellikle önceden bildikleri veya 

olumlu yorumlar aldıkları ürünlere ve markalara daha fazla yönelim eğiliminde 

olmaktadırlar. Markalar, tüketicilerin ürünlerine yönelmeleri için marka tanıtımını, 

sosyal medya aracılığıyla çok hızlı ve hafızalarda kalacak şekilde yapmaktadırlar 

(Deniz, 2010: 23-24). 

Genel olarak, markalar bireyleri istedikleri noktada bir araya toplayabilmek için sosyal 

medyayı kullanmaktadırlar. Markaların sosyal medyada var olmasının getireceği 

avantajlar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (Karadereli, 2017):  

 Yeni tüketicilere ulaşmak ve var olan tüketicilerle samimi ve şeffaf bir iletişim 

ortamı oluşturmak  

 Markaya yönelik farkındalık oluşturmak 

 Mevcut hedef kitleyle sağlıklı bir çift yönlü iletişim ortamı oluşturmak  

 Ucuz reklam imkânı 

 Web sayfanıza SEO etkisi 

 Marka itibar ve marka algısını sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirmek 
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2.7. Marka İletişimi Açısından Sosyal Medya 

Sosyal mecralar tüketicilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlayan, bilgi, görüş ve 

ilgi alanlarını paylaşmalarına yarayan çevrimiçi araçları ve web sitelerini 

kapsamaktadır. Sosyal medya, markalar için farklı sosyal medya ortamlarıyla 

(İnstagram, Facebook, Twitter, Blog gibi) potansiyel tüketicilerle etkileşime girebildiği 

önemli bir iletişim kaynağı haline gelmiştir. İnteraktif, kullanımı basit, katılıma açık, 

diyalogların hâkim olduğu ve tüketiciye sağladığı yararlar nedeniyle markalar ile 

potansiyel ve hedef tüketiciler arasında çift yönlü bir iletişim sağlayan bir platform 

konumundadır (Onat, 2010: 105). Sosyal medya kanalları aracılığıyla markaların, 

tüketiciler ve hedef tüketiciler ile oluşturdukları iletişim çalışmaları markanın 

bilinirliğini ve farkındalığını artırabilmek ve tüketici memnuniyetini sağlamadaki en 

önemli marka iletişimi aracıdır. Böylece ürünlerin, sosyal medyada doğru hedef 

kitlelere ulaşabilmesi için yapılan tanıtım çabalarına marka iletişim stratejilerine katkı 

sağlamaktadır (Deniz, 2010: 25).    

Web 2,0 sisteminin gelişmesiyle beraber kurumlar internet üzerinden marka iletişim 

stratejilerini oluşturmak durumunda kalmışlardır. İnternet dünyası son derece karmaşık 

ve değişken olmasına nedeniyle, getirileri de bir o kadar fazla olmaktadır. Sanal 

ortamlarda markalaşma çalışması, fiziksel ortamdakiyle aynı olmamaktadır. Sosyal 

mecralarda başarılı bir marka oluşturmak isteyen marka yöneticilerinin, uygulanabilir 

ve cazip bir online stratejiler oluşturmaları gerekmektedir (Özgen ve Elmasoğlu, 2016: 

187). 

Markalar açısından sosyal medya kullanımı, basit, çabuk erişim imkânı ve geleneksel 

mecralara göre daha az maliyetli olabilmektedir. Sosyal ortamlardaki var olan kullanıcı 

sayısının zamanla artmasıyla beraber, markaların bu alanlara verdikleri önem ve 

değerde artmaktadır. Verilen önem için kurumlar ya bünyesinde oluşturulan sosyal 

medya ekibiyle ya da kurum dışındaki sosyal medya ajansları ile beraber ilerletmektedir 

(Aydın, 2017: 323). 

Sosyal medya ortamlarının en yenilikçi özelliklerinden bir diğeri de, kullanıcıların 

beğeni, istek ve beklentilerini belirginleştiren ve önemseyen bir yapıya sahip olmasıdır. 

Sosyal medya ortamlarını diğerler mecralardan ayıran bu yenilikçi özellikleri sayesinde, 

sosyal mecralardaki üyelerin birbirleri ve kullandıkları ürün ve hizmetler hakkında 
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görüşlerini ifade edebilmesine, tecrübelerini paylaşmalarına fırsat sunmakta ve 

etkileşim sayesinde de bu yorumlar artarak ortak bir fikir, beğeni ya da istekler 

bütününe dönüşmüştür. 

Bu bağlamda kurumlar ve/veya markalar Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Blog 

gibi sosyal medya ortamlarını aktif kullanmak suretiyle hedef ve potansiyel tüketiciler 

ile doğrudan iletişime girme olanağına sahip olmaktadır. Örneğin İnstagram üzerinden 

markanın adına bir profili oluşturarak kendi sayfasını takip eden kullanıcılara ürün ve 

hizmetlerle alakalı görsel unsurlar paylaşılarak tüketicilere bilgi vermektedirler. Aynı 

şekilde Facebook üzerinden markayla ilgili yapılan paylaşımlar takipçiler tarafından 

görülmekte beğenilmekte ve hemen geri dönüş yapılarak bilgi verilmektedir (Aydın, 

2015: 10). 

Markalar, ister yeni kurulmuş olsun ister eski olsun günümüz şartlarında sosyal 

mecralar içinde bir dijital kimlik oluşturmaları gerekmektedir. Dijital kimlik, iyi 

tanınmış marka kimliğine, web sitelerine ve sosyal araçlara uyarlandığı an devreye 

girmektedir. Sosyal medyayı kullanan bireyler yakalanarak onlarla iletişim kurmak 

kurumların marka imajına ve kimliğine hedef kitle tarafından olumlu bakılmasına neden 

olmasıyla birlikte markanın değerini de arttırmaktadır. Bu sayede kurumlarda 

tüketicileri tanıyarak onların tüketim davranışları üzerinde oluşabilecek değişiklikleri 

görerek bir öngörüye de sahip olacaktır. Böylece, hedef kitle üzerinde markanın 

değerini arttırmanın yanı sıra, zamandan, emekten ve paradan da büyük ölçüde tasarruf 

elde etme şansına sahip olunacaktır (Bulunmaz, 2011: 33-34). Böylece, kurumların, 

sosyal medyanın bu imkânlarını dikkate alarak iletişim faaliyetlerine gereken önemi 

vermesi ve buna göre marka iletişim stratejisini oluşturması markalara önemli bir 

avantaj sağlayacaktır.  

Artan rekabet ortamında faaliyet gösteren markalar ticari karlılığını ve tüketici 

potansiyelini arttırmak için artık sosyal medya iletişimine dâhil olmaktadır. Bunun en 

önemli sebebi; markalara erişimi sağlaması, markanın insani bir dokunuş kazanması, 

hedef kitlesi ile aktif, doğrudan ve interaktif bir iletişimin sağlanması ve marka 

toplulukları oluşturularak bu toplulukların beyin gücünden yararlanılabilmesi gibi 

etkenler, markaların sosyal medya platformlarına yönelmelerine neden olmuştur.  
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Sonuç olarak; markaların sosyal mecralarda tüketicilerle başarılı bir marka iletişimi 

gerçekleştirmek için, sunulan hizmetin tipi ve kurumun amaçları dikkate alınarak bir 

sosyal medya için bir marka iletişim stratejisi belirlenmesi gerekmektedir. Kurumlar, 

İnstagram, Facebook, Twitter gibi sosyal mecraları nasıl kullanacakları ile ilgili planları 

markanın yapısına uygun bir şekilde oluşturmalıdır (Salman ve Eroğlu, 2017: 530). 

Fakat her sosyal medya mecralarının sahip olduğu özellikler dikkate alınarak ve her 

mecraya göre hedef kitlenin farklı olabileceği dikkate alınmalı ve marka iletişim 

stratejileri ona göre oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Hedef kitle ile doğrudan 

iletişimin kurulmasını sağlayan sosyal medya araçlarının markalar tarafından etkileşimli 

olarak kullanılmaktadır. Markalar, tüketicilerin ilgisi çekilebilirse tüketicilerde markayı, 

ürün ya da hizmet arayan arkadaşlarına önermektedir. Bu durum markaların ticari 

amaçlarının ilerlemesine imkân sağlanacaktır (Taşdemir, 2011: 654). 
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 BÖLÜM 3: 

APPLE VE SAMSUNG MARKALARININ INSTAGRAM 

HESAPLARINDAKİ AKILLI TELEFONLARINA YÖNELİK 

PAYLAŞIMLARIMLARININ İNCELEMESİ 

Sosyal medya platformlarına zaman geçtikçe bireyler daha fazla zaman ayırmaya 

başlamıştır. Sosyal medya platformları kendilerini geliştirdikçe tüketicilerde bu gelişime 

ayak uydurmuştur. Sosyal medya araçlarıyla markaların tüketicilere ürünlerini daha 

hızlı duyurmakla birlikte onlardan geri dönüşlerde alarak etkileşimli bir iletişim 

faaliyeti yürütmektedir. Durum böyle olunca en son çıkan sosyal medya 

platformlarından olan Instagram’a yönelikte ilgi artmıştır. Kullanım oranı günden güne 

artan ve popüler kültürün bir ürünü olan Instagram bireylerin kendilerini ifade ettikleri, 

sevdiği markaları takip ettiği, deneyimlerini paylaştığı ve ticari satış yapabildiği bir 

platform haline gelmiştir. Markalarında bu gelişime ayak uydurarak tüketicileriyle 

doğrudan iletişime geçtiği sosyal medya platformlarından İnstagram’a önem 

vermektedirler.  

Dünyanın en çok kar marjına sahip ve iki rakip firma olan Apple ve Samsung markaları 

da bu teknolojik gelişmişliklere ayak uydurmaktadır. Dünyanın her bir yerindeki 

tüketicisine aynı anda ulaşabilen ve marka mesajını ileterek onların deneyimlerine ortak 

olan Instagram hesaplarına önem vermekte ve marka iletişim çalışmalarını bu mecradan 

yürüterek ürün tanıtımını yapmaktadır. Apple ve Samsung gibi iki dev markanın, marka 

imajını ve yeni ürün tanıtım faaliyetlerini ürütmesi açısından Instagram mecrası 

tüketicilere ulaşmada önem taşımaktadır.  

Markaların ürün tanıtımı yapması hedef tüketicileriyle arasındaki bağı güçlendirmesi ve 

marka bilinirliliğini ve sadakatini arttırmak için en son çıkan ve yoğun bir kullanıcıya 

sahip olan Instagram büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde; teknoloji alanında iki 

önder ve uluslararası markalardan olan ve bu markaların Instagram hesapları üzerinden 

akıllı telefon ürün faaliyetleri için tüketicilerle kurdukları marka iletişim çalışmaları 

betimleneceği için önce örneklemde yer alan Apple ve Samsung markalarına dair genel 

bir bilgi verilmektedir. Daha sonrada araştırmanın yöntemi hakkında bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. 
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3.1. Apple Markasına Genel Bakış 

Apple, 1 Nisan 1976 yılında Steve Jobs’un bilgisayara olan ilgisi ve pazarlama yeteneği 

ile Steve Wozniak’ın bilgisayar bilgisi ve olağanüstü yeteneğinin birleşmesiyle ortaya 

çıkmıştır. Daha sonraları Ronald Wayne’nin de aralarına dâhil olmuştur. Merkez binası 

California, Amerika’da bulunmaktadır (Erişim Tarihi: 08.06.2018, 

http://www.nenedirvikipedi.com/teknoloji/apple-nedir-apple-tarihi-ve-apple-kurulus-

hikayesi-114.html).  

Apple firmasının Steve Wozniak’ın çabaları sonucu piyasaya ilk sürdüğü bilgisayar 

Apple I olmuştur. 200 adet üretip satışını yaptıkları sırada yoğun uğraşla Apple II ortaya 

çıkartılmıştır. Daha sonraları başarıyı ve kalıcılığı arttırmak için Apple III’ü IBMA’a 

rakip olarak geliştirilmiştir. 12 Aralık 1980 yılında resmi olarak Apple markası halka 

arz edilmiştir.  

1984 yılında Macintosh’un sunarak bilgisayar endüstrisini değiştirdiler. Daha sonra 

1991 yılında Apple’ın gelirinin artmasına neden olan ve başarısını arttıran 

Powerbook’un tanıtımı yapılmıştır. 1997’de satış stratejisini, talep üzerine üretim 

yapma olarak değiştiren Apple, Online Store’u tüketicilerine sunmuştur.  1998 yılına 

gelindiğinde modern ve kendine özgü tasarımıyla ilk beş ayda 800.000 bin adet satılan 

İMac bilgisayarını üretmiştir. 2001 yılında ilk resmi perakende mağazasını açmasının 

yanı sıra ilk müzik çalar İpod’u da çıkartarak bireylerin müzik dinleme zevkinin dışında 

tüm müzik endüstrisini değiştirmiştir (Erişim Tarihi: 08.06.2018, 

http://www.nenedirvikipedi.com/teknoloji/apple-nedir-apple-tarihi-ve-apple-kurulus-

hikayesi-114.html).   

2002 yılında Mac OSX Jaguar ve bir yıl sonrasında Mac OS X Panther işletim sistemini 

çıkartmıştır. Ayrıca dünyanın ilk 64-bit işlemcili masaüstü bilgisayarı olan Power Mac 

G5’i çıkartarak rakiplerini geride bırakmış ve teknoloji lideri konumuna gelmiştir 

(Erişim Tarihi: 08.06.2018, https:// www.turkcebilgi.com/apple).  

2007 yılına gelindiğinde Apple devrim niteliğinde bir cihaz olan Iphone akıllı telefonun 

tanıtımını yapmıştır. Akıllı telefon diye adlandırdıkları Iphone’nun, dokunmatik destekli 

geniş ekranı aracılığıyla klavye,   e- posta özelliği ve internet erişimi bağlantısı 

özellikleri cep telefonunda birleştirilmiştir. Jobs Iphone’nu hem daha akıllı telefon 
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olması hem de insanlar tarafından kullanışı basit olmasını amaçlayarak geliştirmiştir. 

Böylece diğer akıllı telefonlarda olan ve fazla bulduğu klavye bölümünü kaldırmış ve 

tüm ara yüzleri tek bir ekranda tasarlayarak ilk Iphone’la çoklu dokunmatik özelliğin 

gelmiştir. 

Apple Inc. ürünleriyle yenilikçi birleşenler, yazılımlar ve internet ayrıcalıkları 

aracılığıyla kişisel bilgi sistemlerini hedef pazarlara ve hedef tüketicilere ulaştırmayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca; yüksek kalitede ürünler üretirken kullanıcıyı da kullanım 

esasında zorlamayacak kolay,  yüksek kalitede servis ve donanım sağlama vizyonunu 

amaçlamıştır. Diğer rakip markalara kıyasla yüksek endüstri standartları kurarak 

tüketicileri sürekli yenilikler ve teknolojik gelişmişliklere uyum sağlamalarına imkân 

sunmaktadır (Erişim Tarihi: 31.07.2018,  https://www.apple.com/tr/business/success-

stories/ ).   

 

Resim 3. 1: Apple Markasının Logosu 

Kaynak: Erişim Tarihi: 31. 07. 2018, https://www.litmos.com/enAU/marketplace/connectedapps/ios-app. 

Apple ilk kurulduğu dönemlerde sadece bir elma çeşidi olan Macintosh ismiyle 

bilinmekteydi. Daha sonra Jobs, Resim 3. 1’deki ısırılmış elma logosunu, ilk modern 

bilgisayarların üretiminde yer alan ve temelini oluşturacak algoritmanın tanıtımını 

yapan matematikçi ve eş cinsel olduğu iddia edilen ve bir gün zehire batırdığı elmayı 

ısırarak intihar eden Alan Turing'e ithafen kullandığı söylenmektedir. Zaman içerisinde 

değişen logo, 2000’li yıllardan beri monokrom logo diye de bilinen gri renkli logosunu 

kullanmaktadır  (Öncel, 2010). Alan’ın yenilikçiliği, zekası, dahiliği, ilkleri buluşu ve 

çalışkanlığı onun ölümüne neden olan zehirli elmayı Jobs’un Apple markasına entegre 

etmesine neden olmuştur.  Ayrıca Alan’ın eş cinsel olması ve toplum tarafından dışlanıp 

hor görülmesine yönelikte Apple markası ırkçı, ayrımcı ve faşizme karşı bir duruş ya da 

https://www.apple.com/tr/business/success-stories/
https://www.apple.com/tr/business/success-stories/
https://www.litmos.com/enAU/marketplace/connectedapps/ios-app
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bir tavır sergileyerek, birlik-beraberlik duygusunu logosuyla markasında 

konumlandırmıştır. 

3.1.1. Apple Markasının Faaliyet Alanları 

Apple markasının bilişim teknolojileri alanında birçok faaliyet alanları bulunmaktadır. 

Teknoloji alanındaki yenilikçi yapısı ürün kategorilerine de yansımıştır. Apple 

markasının faaliyet alanları ve bu faaliyet alanları içerisindeki ürün çeşitliliği Tablo 3. 

1’de belirtilmiştir.  

Tablo 3. 1: Apple Markasının Faaliyet Alanları ve Ürün Yelpazesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Kaynak: Erişim Tarihi: 31.07.2018,  https://www.apple.com/tr/  

Tablo 3. 1’de görüldüğü üzere Apple markasının Mac bilgisayarlardan Music 

programlarına kadar faaliyet alanları bulunmaktadır. Bu altı faaliyet alanı içerisinde 

toplam otuz altı farklı ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ancak bu çalışmadaki ürün 

yelpazeleri içerisinden, çalışmanın da ana konusunu oluşturan akıllı telefonlar üzerinden 

gidilmiştir.  Akıllı telefonlara yönelik bir çalışma olduğu için Tablo 3.1’de ürün 

yelpazesine yönelik detaylar da verilmiştir. 

3.1.2.  Apple Markasının Web Sitesi  

Web siteleri markaların tüketicilere kendilerini detaylı olarak tanıttığı ilk alandır. 

Ürünleri, faaliyet alanları ve yenilikleriyle ilgili tüketicilerine detaylı bilgi verdiği ve 

tanıtımını yaptığı bir çevrimiçi platformdur. Web siteleri, markaların kendini ve 

ürünlerini tüketicilerine anlattığı için marka iletişiminde çok değerli bir konumda 

bulunmaktadır. Apple’ın web sayfasını efektif olarak kullanması tüketicileriyle 

MAC IPOD IPHONE WATCH TV MUSİC 

Macbook Ipod Pro Iphone X Apple 

Watch 3 

Apple Tv 

4K 

Apple Music 

Macbook 

Air 

Ipod Iphone 8 Apple 

Watch 

Series 1 

Apple Tv İ-Tunes 

Macbook 

Pro 

Ipod Mini 

4 

Iphone 7 Apple 

Watch 

Nike + 

Aksesuar Ipod 

Touch 

İmac İOS 11 Iphone6S Watch OS  Kartlar 

İmac Pro Aksesuar Iphone SE Kayışlar  Aksesuar 

MacMini  İOS11 Aksesuar   

Mac Pro  Aksesuar    

Aksesuar      

Mac OS      
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iletişimini güçlendirmek ve ürünleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmesi için marka 

iletişimi açısından değer oluşturmaktadır.   

 

Resim 3. 2: Apple Markasının Web Sitesinin Ara Yüzü 

Kaynak: Erişim Tarihi: 31.07.2018,  https://www.apple.com/tr/ 

Apple markasının resmi web sitesinin ara yüzü Resim 3. 2’deki gibi gözükmektedir. 

Apple’ın web sitesinde tüm faaliyet alanlarıyla ilgili bilgiye ulaşılmaktadır. Her faaliyet 

alanı içerisinde ürünlerin kategorilere ayrılması bilgi almak isteyen tüketicilere kolaylık 

sunmaktadır. Yeni çıkan ürünleriyle ilgili web sayfasının girişinde olması ziyaret 

edecek tüketicilerinde ilgisini çekmeye, ürüne yönlendirmeye ve çağrışımda bulunarak 

algı oluşturmaya çalışmaktadır. Her faaliyet alanına tıklandığında o markanın son çıkan 

ürünleri ile karşılaşılarak yenilikçi ve ileri görüşlülüğünün göstergesi olmaktadır. Web 

sayfasında bulunan destek bölümüne bakıldığından satın alma sonrası oluşabilecek 

sorunlarla ilgili yardımcı olunduğuna, memnuniyetin ve güven ilişkisine yönelik bir 

hassasiyet gösterdiğine yönelik bir algı oluşturmaktadır. Ayrıca, karmaşık bir yapıya 

sahip olmayan web sitesi bulunmaktadır. Teknolojik ürünler alanında faliyet gösteren 

Apple markasının, tüketicilere kullanım kolaylığıyla ilgili yaratmak istediği algı 

noktasında kullandığı görsel yapının web sayfasına da yansımıştır. 

3.2. Samsung Markasına Genel Bakış 

Samsung, 1938 yılında Güney Kore’de Lee Byung-Chul tarafından kurulmuştur.1969 

yılında Samsung – Sonya Electronics şirketi kuruldu. Kore pazarında kısa zamanda 

büyük bir üretici haline gelmiştir. 1960’lardan beri televizyon üretimi yapmaktadır. 

LCD üretiminde pazar payının oldukça büyük bir bölümüne sahip olmuştur. 1978 

yılında ülke dışında ilk tesis ABD’de kurulmuştur. 1980-1989 yıllarında Samsung 

Electronics teknolojiye daha fazla odaklanmıştır. 1987’de Lee’nın vefat etmesi üzerine 

oğlu Kun-hee Lee başkan olmuştur. 1990 ve 1993 yılları teknolojik rekabete hâkim 

https://www.apple.com/tr/
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olmak isteyen Samsung, iş stratejilerini değiştirmiştir. Her alanda müşteri 

memnuniyetine odaklanan sorumluluk sahibi bir firma olarak iş faaliyetlerinde yenilikçi 

adımlar atmaya başlamıştır. 1997-1999 yıllarında dijital alanlarda sınırlarını aşmaya 

başlamıştır. Bu yıllarda dijital ağ teknolojisindeki liderliği ile elektronik, finans ve 

hizmet sektörüne odaklanarak büyümeye başlamıştır. 2000-2004 yıllarında gelişmiş 

teknolojik ürünler, rekabetçi ürünler ve yenilik arayışında olmasıyla değişime ayak 

uydurmuştur (Erişim Tarihi: 31.07.2018, 

https://www.samsung.com/tr/aboutsamsung/company/history/). 

Telekomünikasyon sektöründe cep telefonları markaları ile rekabete giren Samsung, 

AR-GE yatırımlarına önem vermesi üretimine ve yeni modellerin çıkmasında 

kullanıcılarını beklentilerini göz önüne almışlardır. Samsung markası uygun fiyatta 

yüksek kaliteli ürünler üretme stratejisiyle ilerlemektedir. 2010 yılında çıkardığı 

Samsung  Wave cep telefonunda kendi ürettiği işletim sistemi olan ‘Bada’yı 

kullanmıştır (Çağala, 2016). 2000’li yıllardan günümüze kadar ki süreçte tüm teknoloji 

sektöründe lider olarak tanınmıştır. En iyi 10 küresel marka arasında da yerini almayı 

başarmıştır.  

Bireylerin yaşam standartlarını yükselten ve yeni bir gelecek yaratarak sosyal refahına 

katkıda bulunan inovasyonel gelişimler, ürünler, teknolojiler ve tasarımlarla dünyaya 

ilham vermeyi görev edinmiştirler. Dünyaya ilham veren geleceği şekillendiren bir 

vizyonla hareket etmektir. Bu vizyonla amaç, tüketiciler tarafından sevilen bir marka 

olmak, yenilikçi ve hayranlık duyulan bir marka olabilmektir. Sağlık ve otomotiv gibi 

yeni iş alanlarında yer almaktır. Bütün stratejilerinde önce kalite vizyonunu 

benimsemektedir (Erişim Tarihi: 

31.07.2018,https://www.samsung.com/tr/aboutsamsung/vision/vision2020/).   

 
Resim 3. 3: Samsung Markasının Logosu 

                          Kaynak:  Erişim Tarihi: 31.07.2018,  http://revoreklam.com/samsung-logo-2015-nobg1/    

http://revoreklam.com/samsung-logo-2015-nobg1/
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Samsung markasının Resim 3. 3’de gözüktüğü gibi markanın ismiyle aynı olmasından 

dolayı metin logosu şeklinde değerlendirilmektedir. Logonun zaman içerisindeki 

değişimine nazaran tek değişmeyen denizi ve okyanusu anımsatan mavi rengi olmuştur. 

Markanın adıyla aynı olan logonun mavi renkte olması denizler kadar berrak okyanuslar 

kadar uzun ve sonu olmayan yenilikçilik imajını simgelemektedir. Ayrıca Güney 

Kore’li bir firma olmasından ötürü Samsung isminin bir anlamı bulunmaktadır. Sam-

Sung diye iki kelimenin birleşiminden oluşmakta ve Üç-Yıldız anlamına gelmektedir. 

Üç yıldız anlamını bünyesinde taşıyan büyük, güçlü ve sonsuz anlamlarını içeren bir 

anlamı barındırmaktadır. Böylece hedef tüketicilere kaliteyi ve sonsuz yeniliği 

vurgulamaktadır (Aydoğmuş, 2014). 

3.2.1. Samsung Markasının Faaliyet Alanları 

Samsung markasının bilişim teknolojileri ve ev eşyaları gibi birçok alanlarda faaliyetleri 

bulunmakta ve ürün tedariki yapmaktadır. Teknoloji alanındaki yenilikçi yapısı ürün 

kategorilerine de yansımıştır. Samsung markasının faaliyet alanları ve bu faaliyet 

alanları içerisindeki ürün yelpazeleri Tablo 3. 2’de belirtilmiştir.  

Tablo 3. 2: Samsung Markasının Faaliyet Alanları ve Ürün Yelpazesi 

 

MOBİL Akıllı Telefonlar TV BEYAZ EŞYA IT HAFIZA 

Mobil Apps Galaxy S Oled 4K Tv Buzdolabı Monitor SSD 

Tabletler Galaxy Note /5 /8 The Frame Pişiriciler 
Yazılı ve 

Çoklu İşlem  

Taşınabilir 

SSD  

Windows 

Tabletler 

Galaxy j / j2 / j3/ 

j3pro  

j4 / j5 Pro / j6 / 

j7prime /j7core 

/j7pro 

Premium 

UHD 

4K 

Çamaşır 

Makinesi 

Soft 

Malzemeleri  

Hafıza 

Kartları 

  Galaxy j8         

  Galaxy A3         

  Galaxy A5         

  Galaxy A7         

  Galaxy A6         

  Galaxy A6+         

  Galaxy A8         

  Galaxy A8+         

  Galaxy S9         

  Galaxy S9+         

  Galaxy S8         

  Galaxy S7         

  Galaxy S7 edge         

  Galaxy S6 edge         

       Kaynak: Erişim Tarihi: 31.07.2018, https://www.samsung.com/tr/ 
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Tablo 3. 2’de görüldüğü üzere Samsung markasının, mobil ve akıllı telefonlardan 

başlayan ve beyaz eşyalara kadar geniş bir yelpazede yürütmekte olduğu faaliyet 

alanları bulunmaktadır. Bu altı faaliyet alanı içerisinden toplam otuz iki farklı ürün 

yelpazesi bulunmaktadır. Ancak bu çalışmadaki ürün yelpazesi, çalışmanın da ana 

konusunu oluşturan akıllı telefonlar üzerinden gidilmiştir. Akıllı telefonlara yönelik bir 

araştırma olduğu için Tablo 3. 2’de bu ürün yelpazesine yönelikte detaylar da 

verilmiştir. 

3.2.2. Samsung Markasının Web Sitesi 

Samsung markasının web sitesinde tüm faaliyet alanlarıyla ilgili bilgiye ulaşılmaktadır. 

Her faaliyet alanı için ayrı ürün kategorileri yaparak hedef tüketicisinin bilgi almasını 

ve aklının karışmamasına neden olmuştur. Gelecekteki çıkacak ürünleri için gerek canlı 

yayın platformları hazırlayarak gerekse var olan ürünlerin tanıtımları için videolar 

hazırlayarak tüketicisine sunmaktadır. Böylece hedef tüketicisinin aklında daha kolay 

yer edinmekte yazı kalabalığıyla tüketiciyi boğmayarak vermek istedikleri mesajı kolay 

ve hızlı bir biçimde sunmaktadır. Görsel ve işitsel video ve reklamlarıyla ürünün 

çekiciliğini ve tüketicisinde yaratmak istediği algı noktasında kullandığı görsel yapının 

web sayfasına yansıması görülmektedir. 

 
Resim 3. 4: Samsung Markasının Web Sitesinin Ara Yüzü 

  Kaynak: Erişim Tarihi: 31.07.2018, https://www.samsung.com/tr/. 

Samsung markasının resmi web sitesinin ara yüzü Resim 3.4’deki gibi gözükmektedir. 

Web sitesinin açılış ekranında da gözüktüğü üzere ürün tanıtımlarını web sitesi 

üzerinden canlı yayın formunda yapacağını belirterek hem teknolojik yeniliklere de 

ayak uydurdukları yönünde algı oluşturmakta hem de tüketicileri web sitesine çekerek 

ürünler hakkında bilgi almalarını sağlamaktadır. Satın alma strateji olarak, web 

https://www.samsung.com/tr/
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sitesinde ürün inceleyip beğenen tüketiciyi direk çevrimiçi alışveriş alanına 

yönlendirerek tüketicinin fikrinin değişmesine veya kaymasına olanak verilmeden 

tüketmeye teşvik etmektedir. Destek bölümünde, hem tüketicilerle çevrimiçi iletişime 

geçebilme hem de iletişim bilgileriyle tüketicilerin hızlıca ulaşmasına imkân sağlayan 

olanakların olması güven algısı oluşturmaktadır. Marka ve ürün bilinirliliğini ve 

farkındalığını arttırmak için güncel haberlerle ilgili siteyi yenilemekte ve güncel bilgiler 

sunmaktadır. Son yaşanan uçakta patlayan telefon vakasından dolayı oluşan olumsuz 

algıyı silmek için ürünün pil kalitesine yönelik paylaşımlar bulunmaktadır. Ürünlerle 

ilgili basit herkesin anlayabileceği ve detaylı bilgiler sunarak markanın vaatlerini 

hatırlatmaktadır.   

3.3.  Araştırmanın Yöntemi 

Bu bölümde, araştırmanın yönetimi olan nitel araştırma yöntemlerinden yola çıkarak 

betimleme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca araştırma modeli, evren ve örneklem (ya da 

araştırma grubu), verilerin toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması 

bilgilerine yer verilerek açıklanmıştır. 

3.3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma kapsamında araştırmanın modeli olarak var olanları olduğu gibi gözleyip 

tanımlamayı amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli; betimleyici bir 

araştırma yöntemidir. Bir konuya ilişkin araştırmacının ve/veya katılımcıların 

görüşlerinin, ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerine göre belirlendiği araştırmaları 

içermektedir. Pozitivist sosyal bilimler içinde gelişmiştir. Nitel bir araştırma tekniği 

olmasıyla beraber amaç kurumların doğasını ve özelliklerini tanımlamaktır. 

Araştırma yöntemi olarak betimleme yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemle neyin ne 

olduğunu, verilerin nasıl başladığını ve devam ettiğini veya bir olayın, kişinin ya da 

durumun nasıl bir şeye benzediğinin resmetmektir. Betimleme analizi farklı veri 

toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin önceden belirlenmiş stratejilere göre ifade 

edilmesi ve yorumlanmasını kapsayan bir nitel veri analiz biçimi olmasıyla beraber 

karmaşık verileri anlaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Betimleme analizinde 

araştırmacının incelemiş olduğu görüşleri etkili bir biçimde ortaya koymak amacıyla 

doğrudan alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde esas amaç elde 
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edilmiş olan verileri okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir formda aktarmaktır. 

Kısacası; betimleme yöntemi durumu kelimeler ve tablolar eşliğinde ortaya konulması 

ve olayın ne olduğuna odaklanmaktadır. Bir verinin nasıl olduğunu bilmek istiyorsak ve 

tam olarak nasıl bir şey olduğunun net olarak betimlenmesidir (Punch, 2016: 15-16).  

3.3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklem Grubu 

Araştırmanın evreni tüm akıllı telefon markalarını kapsamaktadır. Tablo 3. 3’de evrene 

dâhil edilen akıllı telefon markaları belirtilmiştir.  

Tablo 3. 3: Akıllı Telefon Markaları 

 

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgiler ışığında 29 adet akıllı telefon markası bulunmaktadır. Bu markaların 

her birinin Instagram paylaşımını inceleyip analiz etmek zaman açısından uygun 

olmadığı için 2018 yılı ilk çeyreğinde pazar satışı en yüksek, alanında lider ve başarılı 

olan markasını en iyi tanıtan ve birbirlerine rakip olan iki marka ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iphone Turkcell Vodafone Lenova Vivo 

Samsung Blackberry Xiaomi General Mobile Htc 

Huawei Avea ZTE LG Kaan 

Google Alcatel Ultron Motorla Cat 

Honor Vestel Philips Sony Asus 

One Plus Nokia Meizu Casper 
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Tablo 3. 4: 2018 Yılının İlk Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları 

  Kaynak:  Erişim Tarihi: 25.07.2018, https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/06/10/en-cok-satan-akilli-telefon-   

belli-oldu 

 
 

Tablo 3. 4’de belirtildiği üzere 2018 yılı içerisinde akıllı telefon satışındaki verilerin ilk 

sıralarında Apple markalarına ait telefonlar yer aldığı görülmüştür. Diğer sıralamalarda 

Samsung markasına ait akıllı telefonlar yer almıştır. Bu veriler ışığında 29 adet akıllı 

telefon markası içerisinde en çok tercih edilen iki akıllı telefon üretici ve Türkiye’de 

faaliyet gösteren küresel bir firma olan Apple ve Samsung markalarına ait paylaşımlar 

çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bunun nedeni; Tablo 3.4’de belirtildiği gibi bu 

iki marka pazarda lider bir konumda olduğu için örneklem olarak seçilmiştir.  

3.3.3. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Veri toplama aracı olarak bu iki markanın tüm sosyal medya hesaplarındaki 

paylaşımlarının analizini yapmak zaman kısıtlılığından dolayı mümkün olmadığından 

ötürü 2010 yılında çıkan İnstagram mecrası veri toplama aracı olarak seçilmiştir. Bunun 

en büyük sebebi günümüz tüketicisinin en yoğun olarak kullandığı bir platform 

olmasından kaynaklanmaktadır. Artık Facebook’un geride kalması kullanıcı 

portföyünün de değişmesiyle beraber tüketicilerin Instagram sosyal ağına yöneldiği 

görülmektedir. Bu bilgiler ışığında Apple ve Samsung markalarının akıllı telefonlarına 

yönelik araştırma da veri toplama aracı olarak İnstagram seçilmiştir.  

MARKA ÜRÜN MODELİ SATIŞ ADEDİ 

1. Apple Iphone X 12.7 Mil 

2. Apple Iphone 8 8.5. Mil 

3. Samsung 
Galaxy Grand 

 Prime Plus 
8.3 Mil 

4. Apple Iphone  8 Plus 8.0 Mil 

5. Samsung Galaxy S9 Plus 7.4. Mil 

6. Samsung Galaxy On 5 7.2 Mil 

7. Samsung Galaxy S9 7.2 Mil 

8. Apple Iphone 7 5.8 Mil 

9. Apple Iphone 8 5.6 Mil 

10. Samsung Galaxy 7 5.2 Mil 

11. Huawei Honor 5A 5.1 Mil 

12. Vivo X9 4.3 Mil 

https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/06/10/en-cok-satan-akilli-telefon-%20%20%20belli-oldu
https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/06/10/en-cok-satan-akilli-telefon-%20%20%20belli-oldu
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Apple ve Samsung markalarının Ekim 2017 den Şubat 2018’e kadar ki zaman 

içerisinde, Apple markasına özel Iphone X çıkış tarihi, yılbaşı, sevgililer günü ve diğer 

günleri kapsayacak şekilde 6 aylık zaman dilimi ele alınmıştır. Bu 6 aylık zaman dilimi 

içerisinden her ay akıllı telefon ürün yelpazesine yönelik paylaşılan gönderiler 

değerlendirilmeye alınmıştır. Bu değerlendirmedeki gönderilerden; en çok beğenilen, en 

çok yorum alan ve gönderi sayıları şeklinde her aya özel tablolar oluşturulmuştur. 

Objektiflikten ve tarafsızlıktan ödün vermemek adına Apple ve Samsung markalarının 

her ay post paylaşımları eşit olmamasından dolayı her iki markadan da eşit sayıda 

gönderiler incelemeye alınmıştır.  Her bir marka için her ay paylaşılan gönderiler 

içerisinden ilk olarak en çok beğeni alan ilk iki gönderiyle en çok yorum alan iki 

gönderi seçilmiş ve her ay için toplam dört gönderi değerlendirmeye alınmıştır.  

İncelemeler sonucunda Apple markası için toplam 24 post ve Samsung markası içinde 

toplam 24 post olmak üzere 6 ay sonunda toplam 48 postu marka iletişimi çalışması 

ekseninde ve tüketici yorumlarını da temel alarak incelenmiştir. Bu iki markanın akıllı 

telefonlarına yönelik İnstagram hesaplarındaki paylaşılan gönderiler de değişken 

olasılıklı örneklem aracılığıyla incelemeye alınmıştır. Bu gönderiler aracılığıyla Apple 

ve Samsung markalarının hedef kitlesi ile nasıl iletişim kurduğunu betimlemek 

amacıyla araştırma yöntemi olarak betimleme analizi yöntemi çerçevesinde paylaşımlar 

yorumlanmıştır.  

Son olarak; markaların akıllı telefonlarına yönelik gönderilerinin incelenmesinin yanı 

sıra bu gönderilere gelen tüketici eğilimleri de değerlendirmeye alınmış ve 

betimlenmiştir. Gönderiye gelen tüketici yorumları; akıllı telefon ürün yelpazesine 

yönelik fonksiyonları, aracın kullanımına yönelik ve yaptığı işlevsel yapıyı destekleyen 

yorumlar değerlendirmeye alınmıştır. Ürünle alakalı olmayan ve/veya paylaşılan 

gönderiyle ilgili olmayan, küfür içeren ve tekrar içeren tüketici yorumları 

değerlendirmeye alınmayarak geri kalan yorumlar tüketici eğilimleri çerçevesinde 

betimlenmiştir. 

3.3.4. Veri Çözümlemesi ve Yorumlanması 

Apple ve Samsung markalarına ait İnstagram hesaplarında, akıllı telefonlarına yönelik 6 

aylık paylaşılan gönderiler sonucunda tüketiciler ile bir etkileşim oluşturması açısından 

markanın kullandığı iletişim nitel araştırma yöntemlerinden olan betimleme yöntemi 
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çerçevesinde yorumlanmıştır. Seçilen örneklemler değişken olasılıklı örneklem kuralları 

çerçevesinde seçilmiştir.  

Betimleme analizi farklı veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin önceden 

belirlenmiş stratejilere göre ifade edilmesi ve yorumlanmasını kapsayan bir nitel veri 

analiz biçimidir. Betimleme analizinde araştırmacının incelemiş olduğu görüşleri etkili 

bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu analiz türünde esas amaç elde edilmiş olan verileri 

okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir formda betimlemektedir. 

Araştırmada kullanılan değişken olasılıklı örneklem; araştırmacı tarafından önceden 

belirlenen ölçüte göre örneklemin alınmasıdır. Bunun için alt gruplar yapılır fakat 

salkım örneklem türünde olduğu gibi araştırmaya girecek denek sayısı belirsiz değildir, 

tersine ne kadar denek gireceği önceden belirlenmiştir. Bu tür örneklem sistemine bazı 

yerlerde ‘amaçlı’ örneklemde denilmektedir. Fakat bu yöntemin kullanılmasıyla 

örnekleme esas alınan kriterler açıkça belirtilmektedir.  Nitel bir araştırma tekniği 

kullanıldığı için analiz sonuçları tüm evrene genelleme kaygısı taşımamaktadır. Geniş 

ölçekli araştırmalarda kullanıldığından istatiksel bilgiler verilmekle birlikte 

doğrulanması oldukça güç olan bir örneklem biçimidir (Aziz, 2017: 141). Bu doğrultuda 

araştırmanın sınırlılığı da değişken olasılıklı örneklem çerçevesinde belirlenen 

paylaşımlardır.  

İncelenen gönderilerle birlikte markanın kullandığı iletişim çalışmaları, tüketicilerde 

farkındalık oluşturmak için yaptıkları çabalar ve tüketicilere İnstagram aracılığıyla 

aktarılan marka iletişimine yönelik söylemler betimlenmiştir. Ürüne yönelik yaptıkları 

tanıtım çabalarına ek olarak yükledikleri imajların ve görsellerle vermek istediği 

mesajları belirtilerek kurumsal çerçevede işlenen; marka, marka iletişimi, sosyal medya 

ve sosyal medyada marka iletişimi, sosyal medyada pazarlama ve tüketici davranışları 

gibi kuramlar çerçevesinde niteliksel değerlendirmeler yapılmıştır. Ek olarak; bu 

çalışma kapsamında Amerikalı Psikolog Elihu Kate tarafından oluşturulan ‘Kullanımlar 

ve Tatminler Kuramı da’ temel alınarak tüketici yorumlarını ifade etmede 

yararlanılmıştır. Kullanımlar ve tatminler kuramı; kişilerin gereksinimlerini farklı 

araçlarla gidermek için kitle iletişim araçlarını kullandıkları fikri, “kullanımlar ve 

doyumlar” yaklaşımı olarak ifade edilmektedir (Üksel, 2015: 52). 
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BÖLÜM 4: 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu bölümünde; betimleme yönteminin yapılması için elde edilen verilerin 

analizi doğrultusunda bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. Apple ve Samsung 

markalarının, marka iletişim çalışmalarına yönelik toplam 6 (altı) ayı anlamlandırılmaya 

çalışıldığı değerlendirmelere yer verilmiştir.  

4.1  Apple Markasının Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları ve Analizleri 

Bu bölümde her ay için Apple markasının İnstagram resmi hesabındaki akıllı 

telefonlarına yönelik altı aylık paylaşımları ve tüketici yorumları en çok beğenilen ilk 

iki gönderiler ve en çok yorum alan iki gönderi biçiminde ay ay kendi içerisinde 

ayrılarak betimlenmiştir.  

4.1.1.  Apple Markasının Eylül Ayı /10. Yıla Özel Paylaşımları ve Analizi 

Apple markasının,  Eylül ayında 10.yılına özel Iphone X telefonlarının ve Iphone 8 Plus 

telefonlarının tanıtımına yönelik İnstagram resmi hesabında toplam 11 gönderiler 

tüketicilere sunulmuştur. Bu gönderilerin geneli Iphone 8 Plus tanıtımına yönelik 

yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 4. 1’de Apple markasının İnstagram resmi hesabındaki 

Eylül ayı paylaşılan gönderiler belirtilmiştir. Paylaşılan tüm gönderiler gün gün ayrılmış 

ve en çok beğenilen ve en çok yorum alanlar marka iletişimi bağlamında betimlenmiş 

ve yorumlanmıştır. 

Tablo 4. 1: Apple Markasının Eylül Ayı/10.yıla Özel Paylaşımları 

Tarih 
Gönderi 

Sayısı 
Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

2 Eylül 17 1 87.588 419 

5 Eylül 17 1 82.000 643 

7 Eylül 17 1 48.214 296 

8 Eylül 17 1 37.482 381 

9 Eylül 17 1 76.500 531 

10 Eylül 17 1 78.638 679 

12 Eylül 17 1 138.522 4.498 

16 Eylül 17 1 108.664 1.346 

19 Eylül 17 1 69.875 997 

24 Eylül 17 1 77.533 682 

29 Eylül 17 1 66.727 386 
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Eylül ayı içerisinde paylaşılan bu gönderiler çoğu yeni ürün temalı ve 10. Yılına yönelik 

paylaşımlardan oluşmaktadır. Bu 11 gönderiler içerisinden Tablo 4. 1’de görüldüğü 

üzere en çok beğeni alan iki gönderi 12. Eylül. 2017 ve 16. Eylül. 2017’dir. Bunun 

dışında tüketiciler tarafından en çok yorum alan iki gönderiyse 19. Eylül. 2017 ve 24. 

Eylül. 2017 gönderilerdir. Bu 4 gönderiler aşağıda marka iletişimi ve tüketici 

perspektifinden değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye ilk olarak beğeni gönderileri 

analiz edilip daha sonra yorum gönderileri tüketicilerin yorumlarından örnekler alınarak 

analiz edilmiştir.  

 

Resim 4. 1: Apple Markasının Eylül 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BY846ekjGpy/?hl=tr&taken-by=apple 

 

Apple markası, 12 Eylül 2017 tarihinde 10. Yılına özel çıkardığı Iphone X ürününün 

tanıtımına yönelik Resim 4. 1’de paylaşılmıştır. 138 bin 522 kişinin beğendiği bu 

fotoğraf Eylül 2017 aynın en çok beğenilen gönderisi olmuştur. Apple markası 

genellikle ürünlerini onları deneyimleyen kullanıcılarının paylaşımlarını kendi resmi 

İnstagram hesabından paylaşarak takipçilerine göstermektedir.  

Apple, kendi İnstagram hesabından paylaşmasıyla ürüne karşı oluşan ilgiyi, güveni ve 

kaliteyi vurgulamaya çalışmıştır. Bu ürünle birlikte vurguladığı sonsuz ekran genişliği 

özelliği ile her şey daha net, daha geniş, daha anlamlı olduğuna karşı farkındalığı 

oluşturarak ve sundukları vaatlerin kullanıcıları tarafından deneyimlendiğini göstererek 

de güven algısı yaratmıştır. Bu fotoğrafta her şeyin en ince detayına kadar belli olması 

kameranın mercek genişliğiyle ekrandaki farkındalığını belirtmekle beraber çekim 

gücüne ve netliğine yönelik vaadin gerçekliği yansıttığına dair bir ispatını 

göstermektedir.  

https://www.instagram.com/p/BY846ekjGpy/?hl=tr&taken-by=apple
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Ayrıca oleg teknolojisi özelliğine sahip ekranı sayesinde fotoğrafın daha olağanüstü ve 

gerçeğe yakın renkler ve yüksek parlaklık sağladığını fotoğraftaki kızın duruşunun 

kumsala yansıması, kum tanelerinde oluşan çizgilerin ve oluşun dalga görüntüsüne 

kadar her şeyi net olması oleg teknolojisinin kalitesine yönelik tüketicilerdeki 

farkındalığı arttırmaktadır.  

Bu resme yönelik tüketiciler tarafından yapılan 4.498 yorum içerisinden gönderiye 

yönelik ve dikkat çekici örnekler Tablo 4. 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 4. 2: Resim 4. 1’in Tüketici Yorumları 

 thekingmuze@solid_sun26 Photoshop'u yıllardır profesyonelce kullandım. Yıllardır 

İphone’la da çektim, birincil telefonum oldum.  

Parlak güneş ışığında gösterdikleri gibi, özellikle yeni Iphone X ile kalite artırıldı. 

 traceyleclerc Bazı profesyonel fotoğrafçılar kameranın bir akıllı telefon kamerası için 

olağanüstü olduğunu düşünürse, fotoğraf çekmeyi seviyorum çünkü her gün iPhone'umda 

fotoğraf çekiyorum. Ve sanırım kamera daha iyi olabilirdi... Bir telefon için 999 $ 

Yikes! Birçok insan için çok pahalı…  

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BY846ekjGpy/?hl=tr&taken-by=apple 

 

Yukardaki tüketici yorumlarına bakılığında markanın vurguladığı kamera kalitesine 

yönelik kimi tüketici Samsung markasına özendiğini belirtirken bazı tüketicilerde 

kameranın çekim kalitesi ve netliğini beğendiği görülmektedir. Fakat ürün fiyatıyla 

ilgili markanın kendini konumlandırdığı konuma, Iphone X sahibi olmak isteyen her 

tüketicinin ulaşamayacağı belirtilerek ürün pahalı bulunmuştur. Bu fotoğrafın altına 

yapılan genel yorumların çoğu ürünün pahalı olmasına yönelik yapılmıştır. Aslında 

burada Apple markasının kendisini konumlandırdığı ve hitap ettiği tüketici 

protföyününde üst ve orta seğment olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Iphone 

telefon kullanan ve seven bağımlı tüketicilerin fotograf kalitesine yönelik memnuniyet  

belirtirken marka sadakatlari de görülmektedir.  

 

Resim 4.2: Apple Markasının Eylül 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZFP3-DDIVR/?hl=tr&taken-by=apple 

mailto:thekingmuze@solid_sun26%20Photoshop'u%20yıllardır%20profesyonelce%20kullandım. Yıllardır%20İphone’la%20da%20çektim,%20birincil%20telefonum%20oldum. Parlak%20güneş%20ışığında%20gösterdikleri%20gibi,%20özellikle%20yeni%20Iphone%20X%20ile%20kalite%20artırıldı.
mailto:thekingmuze@solid_sun26%20Photoshop'u%20yıllardır%20profesyonelce%20kullandım. Yıllardır%20İphone’la%20da%20çektim,%20birincil%20telefonum%20oldum. Parlak%20güneş%20ışığında%20gösterdikleri%20gibi,%20özellikle%20yeni%20Iphone%20X%20ile%20kalite%20artırıldı.
mailto:thekingmuze@solid_sun26%20Photoshop'u%20yıllardır%20profesyonelce%20kullandım. Yıllardır%20İphone’la%20da%20çektim,%20birincil%20telefonum%20oldum. Parlak%20güneş%20ışığında%20gösterdikleri%20gibi,%20özellikle%20yeni%20Iphone%20X%20ile%20kalite%20artırıldı.
https://www.instagram.com/traceyleclerc/
https://www.instagram.com/traceyleclerc/
https://www.instagram.com/traceyleclerc/
https://www.instagram.com/traceyleclerc/
https://www.instagram.com/p/BY846ekjGpy/?hl=tr&taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/BZFP3-DDIVR/?hl=tr&taken-by=apple
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Apple markasının 16. Eylül. 2017 ayında ikinci olarak 108.664 kişi tarafından en çok 

beğeni alan gönderi Resim 4. 2 olmuştur. Apple markası, çıkarmış olduğu diğer bir yeni 

ürün olan Iphone 8 Plus’la kullanıcılardan Jack Davis tarafından çekilmiş ve Apple 

resmi İnstagram hesabında paylaşmıştır. Iphone 8 Plus’ın özelliklerinden birisi 

kamerasının renk filtresi, derinlik kalitesi, geniş renk seçenekleri ve çekilen fotoğrafta 

gözüken renklerin gerçekliği yansıtması yönündeki vaatlerini bu gönderiyle 

kullanıcısının deneyimiyle ortaya koymuştur. Bunu da kumsalın güneşin açısına göre 

değişen renk geçişlerinde ya da havada süzülen kumaşın tonundaki çekişleri ve yere 

yansıttığı gölgesinin oluşumunu çok net bir şekilde resmetmektedir. Kumaşsın 

gölgesinin dik vurması bizi öğlen saatlerinin olduğunu ve ışık oranın en fazla saatler 

olduğunu anımsatmaktadır. Fakat ışığın bu kadar fazla olduğu bir ortamda renk 

kalitesinde bir düşüklük olmadığını ya da karmasa yaratmadığını ve böylece ürünün 

algılana kalitesine katkı ve değer sağlamaktadır. Geniş ekran özelliğine sahip olan 

Iphone 8 Plus telefonunun ekran genişliğinin ölçütüne dair tüketicilerin algılarında yer 

etmeye ve ürünün fonksiyonel bilinirliliğini arttırmaya çalışmıştır. Aslında Iphone 8 

Plus ile çekilen resimler ‘siz orada olmasınız da orayı olduğu gibi size yansıtmakta’ 

mesajına vurgu yapmaktadır. Böylece,  daha canlı ve parlak şekilde yansıtan bu fotoğraf 

tüketiciye Iphone 8 Plus ile vermek istediği vaatti çok somut yansıtmaktadır.  Ayrıca en 

uzak noktayı bile yakınmış gibi net şekilde göstermesiyle tüketicilere fotoğraf çekme 

zevkini ve güzelliğini yaşattıkları yönünde mesaj vermektedir. Fakat bunu doğrudan 

Apple markası dememekte onu deneyimleyen kullanıcıları tarafından aktararak marka 

değerini ve imajını arttırmaktadır. Böyle bir pazarlama stratejiyle ilerleyen Apple hedef 

tüketicilere markaya karşı güven oluşturmaya çalışmaktadır. Bu resme yönelik 

tüketiciler tarafından yapılan 1.346 yorum içerisinden gönderiye yönelik ve dikkat 

çekici örnekler Tablo 4. 3’de belirtilmiştir: 

Tablo 4. 3: Resim 4. 2’nin Tüketici Yorumları 

 Katriciafeitosasantos Bence bu kamera çok daha iyi, zaten istiyorum @cassiohsm 

 we.will_carry.oni Phone'lar en iyisi. 

 roloveskittles Sekiz kötü 

 roloveskittles4 en iyisi 

 emiliepl31İnanılmaz 

 brazila80 Güçlü görünüm. Teşekkürler 4 hav beni takip etti 

 angel_isabel04İOS 11'de hayran olmadığım tek şey eski filtrelerinizden kurtulmanız 

Gerçekten çok büyük bir hayranıyım ve bu konuda mutlu değilim 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZFP3-DDIVR/?hl=tr&taken-by=apple 

https://www.instagram.com/we.will_carry.on/
https://www.instagram.com/roloveskittles/
https://www.instagram.com/roloveskittles/
https://www.instagram.com/emiliepl31/
https://www.instagram.com/brazila80/
https://www.instagram.com/angel_isabel04/
https://www.instagram.com/angel_isabel04/
https://www.instagram.com/p/BZFP3-DDIVR/?hl=tr&taken-by=apple
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İncelenen 1.346 tane tüketici yorumları içerisinden fotoğrafa ve markaya yönelik en 

dikkat çekici yorumlar Tablo 4. 3’deki gibidir. Genellikle benzer yorumlar yapıldığı için 

aralarında tüketicilerin markaya yönelik tutum ve davranışlarını ifade eden yorumlar 

seçilmiştir. Bu yorumlarda, Iphone ürünlerini deneyimlemiş bağımlı ve sadık tüketici 

yorumlarını görülmektedir. Bazı yorumlarda markanın fiziksel vaatlerine yönelik 

tüketicinin beklediği ve her yeni üründe bulabileceği kalite algısının zarara uğradığını 

görmemizin yanı sıra farklılaşma ve farkındalık yaratma durumuyla tüketicilerin 

duygularına hitap ederek oluşturulan duygusal bağı görmekteyiz. Bu durumda 

tüketicilerin ürüne yönelik sevmediği bir durum olsa da ondan vazgeçemediği 

görülmektedir. Diğer yandan görülüyor ki; marka, bu fotoğrafıyla tüketicilere geliştiğini 

göstererek güçlü yönlerini ifade etmiştir.  

 

Resim 4. 3: Apple Markasının Eylül 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018,  https://www.instagram.com/p/BZM8r4HDh6A/?hl=tr&taken-by=apple 

Apple markasının en çok yorum alan gönderilerden ilki 19 Eylül 2017 paylaşılan Resim 

4. 3’deki postudur.  Iphone 8 Plus ile Geordie Wood tarafından çekilmiştir. Aynı ürüne 

yönelik benzer özellikleri vurgulamak amacıyla paylaşılan bu fotoğrafla marka 

bilinirliliğini arttırmaya tüketiciye daha çok Iphone 8 Plus ile ilgili hatırlatma yaparak 

tüketicilerdeki algıyı arttırmaya çalışmıştır. Bu fotoğrafla; ürünün kamera kalitesine, 

renk çözünürlüğüne, ekran genişliğine ve çekim kalitesine vurgu yaparak bir inanırlılık 

ve güvenirlilik oluşması için markanın vaat ettiğini destekleyici kanıtlar sunmuştur. Bu 

durumu, renk tonlarının eşitliği ve parlaklığı, tek bir noktaya odaklanırken geride kalan 

açıların soluk değil de net gözükmesi ve arkadaki harflerin okunur olması, kavunun 

üzerindeki siyah nokta, duvardaki çatlaklıktan arka duvarın eğimine kadar her şeyin net 

olmasıyla açıkça ortaya koymuştur. Bu ve bir önceki resimde marka vaadini ve ürün 

kategorisini oluşturan tek bir mesaj tüketiciye iletilmiştir. Bu da Iphone 8 Plus kamerası 

https://www.instagram.com/p/BZM8r4HDh6A/?hl=tr&taken-by=apple
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ile her şeyin daha gerçekçi gözükmesidir. Bu resme yönelik tüketiciler tarafından 

yapılan 997 yorum içerisinden gönderiye yönelik ve dikkat çekici örnekler Tablo 4. 

4’de toparlanmıştır:  

Tablo 4. 4: Resim 4. 3’ün Tüketici Yorumları 

 m_insta@teo.in.dxbBir kameradan ne bekliyorsun uzay roketi olmak eh plz 

"megapiksel" deme! sayıların kalite ile ilgisi yoktur! Apple, daha büyük piksellere 

sahip bir kamera sensöründe en iyi sensörleri ve en iyi piksel yoğunluğunu tasarlar. 

Pahalı tam çerçeve DSLR'leri ve lensleri olan profesyonel bir fotoğrafçıyım,ancak 

Iphone kamera ile şaşırıyorum ve her gün kullanıyorum. film yapımcım! ve hayır, 

7 veya 6 ile aynı değil! Gerçek iyi ve sensörler nasıl çalışır biliyorum 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018,  https://www.instagram.com/p/BZM8r4HDh6A/?hl=tr&taken-by=apple 

Yapılan tüketici yorumları arasından en dikkat çekici ve markaya ve gönderiye yönelik 

yorum Tablo 4. 4’de belirtilmiştir. Genel yorumlar ya fiyat üzerine ya da ürünle ve 

fotoğrafla hiç alakası olmayan tarzda yorumlar içermektedir. Iphone kalitesinin 

kullanıcının da yorumundan anlaşıldığı üzere ilerledikçe arttığı belirtilmiştir. 

Profesyonel bir fotografçı olduğunu belirten kullanıcı, ürünü kullanmaktan ve her gün 

farklı ve yeni deneyimler yaşamaktan haz ve mutluluk duyduğunu ve markayla kendini 

bütünleştirmekten mutluluk duyan bir bağımlı tüketici portresi görülmektedir.  

 

Resim 4. 4: Apple Markasının Eylül 2017 Ayında Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZbY4odDFCE/?hl=tr&taken-by=apple 

Resim 4. 4 Apple markasının 24. Eylül. 2017 yılında ikinci olarak en çok yorum alan 

gönderi olma özelliğini taşımaktadır. Renklerin netliği ve geniş kadraj açısıyla ürününü 

deneyimleyen tüketici aracılığıyla ürünün özelliğine vurgu yapmaktadır. Çocukların 

boynunu eğmesi ve aradaki boşluklardan gökyüzünün gözükmesi ve son olarak 

https://www.instagram.com/p/BZM8r4HDh6A/?hl=tr&taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/BZbY4odDFCE/?hl=tr&taken-by=apple
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havadaki uçağın eğilimi ve çok yüksekler de olmasına rağmen netliğin kaybolmadığını 

belirtilmesi tüketicilerin zihninde ürün hakkında bir fikir ve kanı oluşmasına neden 

olmaktadır. Sürekli aynı ürüne yönelik paylaşımlarda bulunarak ürünün unutulmamasını 

ve akıllarda kalıcı olması hedeflenmiştir. Sosyal açıdan bu fotoğrafı değerlendirirsek; 

Gana bilindiği üzere ekonomik geliri düşük bir ülke ve Apple, bu fotoğrafı 

kullanıcısının yazdığı hastagle kendi resmi hesabında paylaşarak marka kişiliğine katkı 

sağlamıştır. Bunu da hem Gana’daki durumu kendisini takip eden farklı etnik kökende 

birçok insana duyurarak marka kişiliğinin içtenlik boyutuna atıfta bulunmuş ve 

mütevazı yardımsever bir yanının olduğunu toplumsal sorunlara katkıda bulunduğunu 

göstermektedir. Tüketicilerin hislerine de etki eden duygusal durumların aktarılması 

tüketicide kalıcı ve olumlu izlenimler bırakmakta ve her zaman tercih edilme durumuna 

da katkı sağlamaktadır. Apple bu resimle marka imajını sadece üretilen ürünün hedef 

tüketiciler üzerinde bıraktığı olumlu değer yargılarının yansıtmasının yanı sıra tüketici 

tatmini ve sadakatini de arttırmaya çalışmaktadır.  Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler 

tarafından yapılan 682 yorum içerisinden gönderiye yönelik dikkat çekici örnekler 

Tablo 4. 5’de belirtilmiştir: 

Tablo 4. 5: Resim 4. 4’deki Görselin Tüketici Yorumları 

 i.b.channel Ben Iphone seviyorum 

 ashlyn.sage Yeni güncelleme telefonumun  30 dakika gibi ölmesini sağlıyor. 

 sophia.elizabethc Ne kadar etkileyici ve güzel bir görüntü 

 reinaldafidelia İOS 11'e güncellendiğimden beri, düşük güç moodu pilimi 

kurtarmaya yardımcı olmak için hiçbir şey yapmıyor? NEDEN APPLE?  

 Litlurker Neden siz tüketicileri dinlemiyorsunuz?  Kulaklık jakını çıkardın ve 

bundan nefret ettik.  Sonra vasat güncellemeler yaparsınız.  Yeni bir Halkla 

İlişkiler danışmanına ihtiyacınız var. 
   Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZbY4odDFCE/?hl=tr&taken-

by=apple  

Genellikle Tablo 4. 5’deki yorumlara bakıldığında IOS 11 güncellemesinin telefonları 

yavaşlattığını dair tüketici yorumları bulunmaktadır. Bu durumda Iphone markalı 

ürünlerin yazılımsal olarak kendilerini iyi geliştiremediklerini göstermektedir. Fakat bu 

tür yazılımsal sorumların hala İnstagram resmi hesabında olması ve kaldırılmaması 

markanın şeffaflık ilkesinden ödün vermediği ve cesur bir marka kişiliği olduğunu 

göstermektedir. Tüketici şikâyet ve taleplerini mümkün mertebe dönüş sağlanmaması 

müşteri memnuniyeti ve isteklerine önem vermediklerini göstermekte bu durumda 

markaya olan sadakati etkilemektedir. Diğer taraftan kimi tüketicilerde ne sorun olursa 

https://www.instagram.com/p/BZbY4odDFCE/?hl=tr&taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/BZbY4odDFCE/?hl=tr&taken-by=apple
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olsun markaya olan sadakat ve bağlılığı o kadar fazla ki ürün kötü olsa bile en iyisi bu 

algısındalar ve bu markanın durumu ne olursa olsun her koşulda almaya devam edecek 

sadık tüketici gruplarını göstermektedir. Kimi tüketicide satın alma eğilimi 

gözükmemesine rağmen markaya olan sadakatin, ürünü almamasına rağmen marka ile 

ilgili olumlu konuşmalarda ve tavsiyelerde bulunarak markaya yönelik bağımlı bir 

tutumsal davranış ortaya koymuştur.  

4.1.2.   Apple Markasının Ekim Ayı Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları ve 

Analizi 

Apple markası Ekim ayında 10.yılına özel Iphone X telefonlarının tanıtımına daha fazla 

ağırlık verilen ve kullanıcıları tarafından çekilmiş ve deneyimlenmiş fotoğraflar 

yayınlanmıştır. İnstagram resmi hesaplarında toplam 31 gönderi tüketicilere 

sunulmuştur. Paylaşılan tüm gönderiler gün gün ayrılmış ve ilk en çok beğenilen ve en 

çok yorum alan başlıklar altında sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4. 6’da Apple 

markasının resmi İnstagram hesabındaki Ekim 2017 ayı paylaşılan gönderiler 

belirtilmiştir: 

Tablo 4. 6: Apple Markasının Ekim Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

1.Eki.17 1 92.000 524 

4.Eki.17 1 73.235 487 

6.Eki.17 1 102.190 795 

11.Eki.17 4 81.276 345 

15.Eki.17 1 121.257 511 

16.Eki.17 1 107.689 705 

18.Eki.17 6 89.969 516 

23.Eki.17 1 119.289 738 

27.Eki.17 5 73.198 430 

28.Eki.17 4 70.500 583 

29.Eki.17 1 65.200 398 

31.Eki.17 5 92.500 696 

Ekim ayı içerisinde paylaşılan bu gönderilerin çoğu 3 Kasım 2017’de Türkiye’de satışa 

çıkan 10. Yılına özel Iphone X paylaşımlardan oluşmaktadır. Bu 31 gönderi içerisinden 

tabloda da görüldüğü üzere en çok beğeni alan iki gönderi 15. Ekim. 2017 ve 23. Ekim. 

2017 gönderilerdi. Bunun dışında tüketiciler tarafından en çok yorum alan iki 

gönderiyse; 6. Ekim. 2017 ve 16. Ekim. 2017 gönderilerdir. Toplam 4 gönderi aşağıda 
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marka iletişimi ve tüketici perspektifinden değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye ilk 

olarak beğeniler analiz edilip daha sonra tüketicilerin yorumlarından örnekler alınarak 

analiz edilmiştir.  

 

Resim 4. 5: Apple Markasının Ekim 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi:  25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaP8IPMjIXP/?hl=tr&taken-by=apple 

 

15 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan 121 bin 257 kişi tarafından en çok beğeni alan 

Resim 4. 5’deki fotoğraftır. Iphone kullanıcısının çektiği bu fotoğrafla oluşan derinliğin 

netliği ve o derinliğin ortasında duran adamın tam oradaki duruşu tüketicinin 

algılayabileceği formda olmuştur. Böylece Iphone X telefonlarla birlikte gelen geniş 

açılı kamera, telefoto kamera zoom özelliğinin ve lenslerinin geniş açılığı, tünelin 

derinliği ve görünümüyle kameranın zoom özelliğine benzetilmesi tüketicilerin derinlik 

algılamasını kolaylaştırmıştır. Markanın, kamera geniş açısına ve tünelin derinliğinde 

oluşan çizgilerin ürünün altı bileşenli lens fonksiyonunu anımsatması ve bu özellikle 

oluşabilecek derinliğe yönelik yapılan çağrışım hedef kitlenin ürüne yönelik 

farkındalığını arttıracağından dolayı bu fotoğraf tercih edilmiştir. Bu fotoğrafa yönelik 

tüketiciler tarafından yapılan 511 yorum içerisinden gönderiye yönelik dikkat çekici 

yorumlar Tablo 4. 7’de belirtilmiştir: 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BaP8IPMjIXP/?hl=tr&taken-by=apple
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Tablo 4. 7: Resim 4. 5’deki Görselin Tüketici Yorumları 

 thehonorofguard Güzel 

 sneiber Havalı foto 

 thedriftingduo kalp 

 easonhsiung@lxin1983 tebrikler 

 marcos_rtv müthiş 

 debbiefortes Evet bu 

 agnes.set (kalp emojisi kullanılmıştır) 

 joshconcep@micbautistatruuuu! Cheers cuzzzzz 

 xioneus bana bir iphone pls ver 

 thegirlwithalargeheartbu harika görünüyor 

 themaxortiz Asla! 

 Shaikskele Çarpıcı yakalama  

 Nuixsa (kalp emojisi kullanılmıştır) 

 michel_ticoalu müthiş 

 rnathanv Bir türbin gibi! 

Kaynak: Erişim Tarihi:  25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaP8IPMjIXP/?hl=tr&taken-by=apple 

Genel olarak güncelleme sorunları, ürün tanıtımı veya kötü sözlere yönelik yorumlar 

içerisinden fotoğrafa yönelik yapılan yorumların bazıları yukarıdaki gibidir. Kimi 

yorumlarda güzel, beğendim veya harika şeklinde olduğu için genel durumu ifade eden 

yorumlar seçilmiştir. Bu yorumlara bakılacak olursa resmi beğenen çarpıcı bulan ve 

Iphone olduğu içinde inandırıcı bulan bir tüketici görülmektedir. Bu fotoğrafla Iphone 

çekim kalitesine inanmış, güvenmiş, bu durumdan zevk duyan, etkilenen, markaya 

sahip olma duygusuna barındıran ve sahip olmakla birlikte elde edeceği mutluluğu 

hisseden bir tüketici portresi görülmektedir.  

 

Resim 4. 6: Apple Markasının Ekim 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25.07. 2018, https://www.instagram.com/p/BamN0zljqB2/?taken-by=apple  

https://www.instagram.com/p/BaP8IPMjIXP/?hl=tr&taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/BamN0zljqB2/?taken-by=apple
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23. Ekim. 2017 ayı içerisinde 119 bin 289 kişi tarafından en çok beğenilen ikinci 

gönderi Resim 4. 6’daki fotoğraftır. Sanki bir yağlı boya çalışması gibi gözüken bu 

fotoğrafı Apple, kendi resmi İnstagram hesabında paylaşarak diğer fotoğrafta olduğu 

gibi netlik, derinlik, ekran genişliği ve geniş açılı çekme özelliğine vurgu yapmaktadır. 

Şöyle ki; bu gemi yapımı ve tam dipteki odunların düz duruşundan, yukarıya doğru 

oluşan eğimden ve en yukardaki adama kadar iyi bir derinlik, yüz tanımayla yüzlerdeki 

netliği ve geniş optik teknolojisi sayesinde gemini inşasındaki yüksekliği belirgin bir 

biçimde tüketicilerin algısına sunmuştur. Ayrıca buna ek olarak; Apple’ın bu fotoğrafı 

tercih edip paylaşmasının diğer sebebi de yeni ve eşsiz filtre özelliğini vurgulamasıdır. 

Karma kızılötesi filtrelemesi sayesinde çekilen fotoğraflara profesyonelce filtreleme 

verilebildiğinin mesajını da vermektedir. Böylece Iphone X akıllı telefonun kamerasıyla 

profesyonelce fotoğraf çekilip ayrıca renk ve filtrelemelerde değişiklikler yapılacağına 

yönelik belli başlı çağrışımlar verilebildiği için bu fotoğrafı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa 

yönelik tüketiciler tarafından yapılan 738 yorum içerisinden dikkat çekici yorum 

örnekleri Tablo 4. 8’de belirtilmiştir: 

Tablo 4. 8: Resim 4. 6’deki Görselin Tüketici Yorumları 

 cocke.escaratte İyi resim  

 who.sane tebrikler kardeşim  

 apolishedprofile Güzel atış! 

 yuriysubbotin beğendim 

 jul_mls Tebrikler 

 psyba_interceptor Bu harika! 

 ix.muath İPhone x memnun istiyorum 

 princejyes inanılmaz 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25.07. 2018, https://www.instagram.com/p/BamN0zljqB2/?taken-by=apple  

Tüketicilerden gelen yorumlara göre; Iphone X akıllı telefonun bu özelliğini beğenen ve 

sahip olma duygusuna giren sabırsız tüketici durumu görülmektedir. Marka ve ürünle 

ilgili memnuniyetlerini dile getiren ve tüketicilerin aslında markaya olan bağımlılıkları 

da görülmektedir. Fotoğrafın, filtre özelliğiyle iyi olması,  cazip ve ilgi çekici hale 

getirilmesi bunun dışında fotoğrafı verilen derinlik ile beraber netliğin olması ve bu 

fotoğrafın Iphone X ile çekilmesi markaya olan güveni ve bireyin satın alma duygusunu 

da arttırdığı görülmektedir.  

https://www.instagram.com/p/BamN0zljqB2/?taken-by=apple
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Resim 4. 7: Apple Markasının Ekim 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25.07. 2018, https://www.instagram.com/p/BamN0zljqB2/?taken-by=apple  

 

6 Ekim 2017 yılı içerisinde 795 kişi tarafından en çok yorum alan gönderi Resim 4. 

7’deki fotoğraftır. Iphone X kullanıcısının çekmiş olduğu bu fotoğrafı tercih edip kendi 

resmi hesabında paylaşmasının en büyük sebebi ürünün kamerası hakkında tüketicisine 

detaylı bilgi vermesidir. Şöyle ki; en yüksek dağ ile en alçak dağın tam ortasında duran 

su fıskiyesinin üstündeki köpek, iki dağ arasındaki eğimi göstermektedir. Ayrıca geniş 

açılı kamera özelliği sayesinde aslında köpeğin bulunduğu noktaya çok uzak olan dağı optik 

yakınlaştırma özelliğiyle yakınmış gibi göstermesi ve geniş açı diyafram özelliği sayesinde 

tüm açıyı tek bir çerçevede aldığını göstermektedir. Yüksek piksel çözünürlüğü sayesinde 

dağdaki eğim ve ağaçlar, yerdeki çitler ve küçük yapılaşmalar,  köpeğin yüzündeki ve yerdeki 

netlik tam bir şekilde tüketicilerin algısına sunulmuştur. Köpeğin bulunduğu nokta ile dağ 

arasındaki boşluk ise kameranın lens kalitesini gözler önüne sermektedir. Bu şekilde ürünü 

deneyimleyenin perspektifinden çıkan bu fotoğraf, ürünün çekim kalitesi ve derinliği ile ilgili 

bilinirliliği arttırmaya çalışmaktadır. Sunduğu vaatleri deneyimleyenler tarafından aktararak 

hem güven algısı oluşturmuş hem de tüketicinin dikkatini çekerek olumlu tutum ve düşünce 

oluşturmaya yönelik çağrışımlarda bulunulmuştur. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler 

tarafından yapılan 795 yorum içerisinden gönderiye yönelik dikkat çekici yorum 

örnekleri Tablo 4. 9’da belirtilmiştir: 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BamN0zljqB2/?taken-by=apple
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Tablo 4. 9: Resim 4. 7’e Yönelik Gelen Tüketici Yorumları 

 mjroosthuizen Çarpıcı fotoğraf - 

 Charliemorgannnnn Güzel atış 

 Liammcferrin harika resim! 

 jeff_richissin harika 

 bels_melo@vampeluso Bu fotoğrafla öldüm 

 Taderaeasyy  IOS 11 a lanet cep telefonum sadece kilitleniyor 

 self.vibez Telefonum neden bu kadar çabuk ölüyor 

 rj_oberle30 Telefon şimdi rastgele donuyor ve sonra kesinlikle hiçbir neden 

için sıfırlar. Bunu hiç yapmadım. 

 zuri_718@apple Her şey için elmayı çok seviyorum vedestekliyorum ama 

neden yeni Iphone 8 ile fotoğraflarınızda çizgiler görünüyor? Bazı 

resimlerimde onları görmek çok sinir bozucu. 

        Kaynak: Erişim Tarihi: 25.07. 2018, https://www.instagram.com/p/BamN0zljqB2/?taken-by=apple 

 

Genel olarak Tablo 4. 9’a bakıldığında IOS 11 yazılımın pil ömrünün kısalttığını ve bu 

konuda tüketici memnuniyetsizliğiyle karşılaşmaması markanın bu tür olumsuz 

yorumları kaldırmaması şeffaflık ilkesinin olduğunu göstermektedir. Marka iletişimi 

açısından tüketicilerin yaptığı şikâyetlere markanın geri dönmeyişi iletişimsel bir 

sorunun olduğunun da göstergesidir. Buna rağmen fotoğrafa yönelik yapılan 

yorumlardan en dikkat çekicileri yukardaki gibidir. Bu yorumlarda anlaşıldığı üzere 

memnuniyetsiz tüketiciler ya da ürünle ilgili sorun yaşayan tüketiciler olmasına rağmen 

markaya yönelik sabit tutumda olan ve bağımlılık duygusunu devam ettiren 

tüketicilerde görülmektedir. Ürüne yönelik rahatsızlıkları olmasına rağmen markaya 

olan tutkusu değişmeyen bir tüketici portresiyle karşılaşılmaktadır.  

 

Resim 4. 8: Apple Markasının Ekim 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25.07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaUj90oj62u/?taken-by=apple 

https://www.instagram.com/p/BamN0zljqB2/?taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/BaUj90oj62u/?taken-by=apple
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16. Ekim. 2017 yılı içerisinde 705 kişi tarafından yorum alan gönderi Resim 4. 8’deki 

fotoğraftır. Bu fotoğrafla beraber vurgulamak istediği; ekran genişliğiyle kadraja giren 

milyonlarca mısırların gösterilmeye çalışılması tüketiciler tarafından ürünün kadraj 

genişliğine yönelik farkındalığın oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun 

yüzündeki netlikle beraber mısır tanelerindeki netlik çekim kalitesine yönelik olumlu 

algı oluşturmaktadır. Ek olarak; yakınlaştırma özelliği bir dijital fonksiyon olmasından 

dolayı çekim yaparken nesne yakınlaştırdıkça görüntü kalitesinin bozulmasına neden 

olmaktadır. Fakat Iphone X akıllı telefonlarının bir özelliği olan telefoto kamera, optik 

yakınlaştırmanın üzerine dijital yakınlaştırma yaptığı için daha iyi kalitede görüntüler elde 

edildiği bilinmektedir. Markanın bu fotoğrafın tercih edilmesiyle markanın ürüne yönelik 

bu vaadinin gerçekliği yansıttığına dair bir ispatı niteliğinde olması ve ürünün vasfına 

yönelik bilgilendirmede yaparak akılda kalıcılığı arttırmak için bu fotoğrafı tercih etmiştir. 

Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan 738 yorum içerisinden gönderiye 

yönelik dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4. 10’da belirtilmiştir: 

Tablo 4. 10: Resim 4. 8’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 _hacheceaveryone kalp hayret edebilir 

 croptek müthiş @apple 

 gaia_k_girls Beautiful (kalp emojisi kullanılmıştır) 

 hamzaakhtarrr GÜZEL 

 wanderlustingwheels Vay bu çok havalı! ?? 

 0taki_kalp 

 oaks_225 hepsi benim 

 gotripps Haha harika fotoğraf! 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25.07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaUj90oj62u/?taken-by=apple 

 

Yapılan tüketici yorumlarından örneklere bakılacak olursak; genellikle Iphone X ile 

çekilmiş bu fotoğrafa çok iyi yorumlar yapılarak markanın başarısıyla kendisini 

bütünleştiren ve bunu havalı bularak gösterişçi bir tavır içerisine de girmiş tüketici 

durumu görülmektedir.  

4.1.3. Apple Markasının Kasım Ayı Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları ve 

Analizi 

Apple markası Kasım ayında Iphone telefonlarının kamera özelliklerine yönelik 

tanıtımlara daha fazla ağırlık verilmiş ve kullanıcıları tarafından çekilmiş ve 

https://www.instagram.com/p/BaUj90oj62u/?taken-by=apple
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deneyimlenmiş fotoğraflar yayınlanmıştır. Bu ay içerisinde İnstagram resmi 

hesaplarında toplam 21 gönderi tüketicilere sunulmuştur. Paylaşımlar gün gün ayrılmış, 

gönderi sayıları, beğeni sayıları ve yorum sayıları alanında başlıklar altında 

sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4. 11’de Apple markasının İnstagram resmi hesabındaki 

Kasım ay içerisindeki paylaşımları verilmiştir. 

Tablo 4. 11: Apple Markasının Kasım Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

3.Kas.17 1 75.821 1448 

7.Kas.17 1 97.306 764 

8.Kas.17 1 118.158 1017 

9.Kas.17 10 50.276 582 

10.Kas.17 1 240.982 1449 

13.Kas.17 1 86.230 472 

15.Kas.17 1 162.174 846 

17.Kas.17 1 124.478 695 

20.Kas.17 1 151.783 561 

24.Kas.17 1 92.262 336 

26.Kas.17 1 95.177 482 

29.Kas.17 1 193.806 760 

Kasım ayı içerisinde paylaşılan bu gönderilerin çoğu yeni ürün temalıdır. Bu 21 gönderi 

içerisinden Tablo 4. 11’de de görüldüğü üzere en çok beğeni alan iki gönderi 10. Kasım. 

2017 ve 29. Kasım. 2017 gönderilerdir. Bunun dışında tüketiciler tarafından en çok 

yorum alanlar da 3. Kasım. 2017 ve 8. Kasım. 2017 gönderilerdir. Toplam 4 gönderi 

aşağıda marka iletişimi ve tüketici eğilimleri perspektifinden değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeye ilk olarak beğeniler analiz edilip daha sonra yorumlar tüketicilerin 

yorumlarından örnekler alınarak analiz edilmiştir.  

 

Resim 4. 9: Apple Markasının Kasım 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbUz6niDr0M/?taken-by=apple 

https://www.instagram.com/p/BbUz6niDr0M/?taken-by=apple
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10 Kasım 2017 tarihinde 204 bin 982 kişi tarafından en çok beğeni alan gönderi Resim 

4. 9’daki fotoğraftır. Yolun ortasından karşıya geçerken iki binanın arasından batan 

güneşin ışığının adama yansıması ve düşen gölgesinden oluşan netlikle beraber güneşin 

batarken verdiği maksimum ışığın yaratmış olduğu aydınlık tüketicinin tam algılayacağı 

biçimde olduğu için bu fotoğrafı tercih etmiştir. Çünkü bu fotoğrafı tercih etmesiyle 

beraber kameranın filtre özelliğinin fotoğrafı nasıl daha etkileyici hale getirdiğine 

yönelik bilgilendirme verirken ayrıca hdr özelliğiyle aydınlık ve karanlık yerlerinde bir 

kameranın normal ayarlarda yakalayacağından farklı şekilde yakalayarak daha iyi bir 

görüntü edebilmesine yönelik çağrışımlar sunmaktadır. Her fotoğrafta olduğu gibi bu 

fotoğrafta da kameranın lens kalitesine yönelik derinliği sunmakta ve markanın bu 

konuda vermek istediği marka çağrışımını da güçlendirdiği söylenmektedir. Bu 

fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan 1449 yorum içerisinden gönderiye 

yönelik dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4. 12’de örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 12: Resim 4. 9’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 kvng_curly26Dün Apple mağazasına gittim ve iPhone 10'u tuttum ve 

uygulamalar arasında geçiş yaptım ve harika olduğunu hissettiğimi söyleyeyim!  

 nelsonkent4085 iyi yakalama 

 _v.castellar Güzel resim 

 ronyantoun@nealkumar inanılmaz fotoğraf kalp 

 _v.castellar Çok güzel (kalp emojisi kullanılmıştır) 

 10angelsfan10 Güzel pic... Üzgünüm güncellemeleri neden x olsun ve bir yıl 

içinde benim telefonum eski mi? Iphone 3'ten beri buradayım ve evet yine aynı 

hikâyedir. Samsung’un değiştirmeyi düşünüyorum 

 memory_bitmerger Güzel gündoğumu / gün batımı - Güzel manzara 

 lelunetierdevincennes Güzel Fotoğraf kalp 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbUz6niDr0M/?taken-by=apple 

Iphone telefonla çekilmiş bu fotoğrafı güzel, çok iyi, inanılmaz veya güzel yakalama 

şeklinde fotoğrafı beğenen tüketicilerin markanın yaptığı ürünle ilgili hayranlıklarını 

dile getirerek etkilendiklerini yazan tüketici görülmektedir. Fakat Apple markasının 

hızlı bir şekilde ürün geçişlerinin olması yanı Iphone 8, Iphone 8 Plus veya Iphone X 

gibi bir yıl içerisindeki bu ilerlemeyi endişeyle karşılayan aslında ürünler arasında fazla 

fark olmamasına rağmen her yeni ürün çıkmasıyla elindeki ürünün eskidiğini düşünen 

bir hedonik tüketici durumu da görülmektedir. Diğer yandan, Iphone X telefonlarla 

birlikte gelen güncellemeler sonucunda diğer Iphone serilerinde sorun yarattığına 

yönelik tüketici memnuniyetsizliği de görülmektedir. Bu durum markaya olan sadakati 

ve bağlılığı olumsuz etkileyerek onları yeni kararlar almaya yönlendirdiği söylenebilir.  

https://www.instagram.com/p/BbUz6niDr0M/?taken-by=apple
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Resim 4. 10: Apple Markasının Kasım 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BcF0VRogfL6/?taken-by=apple 

29. Kasım. 2017 tarihinde193 bin 806 kişi tarafından beğeni alan gönderi Resim 4. 

10’daki fotoğraftır. Bu fotoğraf Iphone kullanıcı olan Katie R. perspektifinden çekilmiş 

olup Apple’ın desteğine sunulmuştur. Ürünün kalitesini deneyimleyenlerin aracılığıyla 

dillendirmiştir. Böylece ürün için vaat ettiklerini onu deneyimleyenler aracılığıyla 

aktararak daha inandırıcı olmasıyla birlikte güven algısının da artmasına sebep 

olmuştur. Bunun en büyük getirisi ürünü bizden değil bizi deneyimleyenlerden yani 

kullanıcılardan dinleyen algısı oluşturularak inanılırlığı arttırmaya yönelik bir değer 

sunmaktadır. Bu da markaya yönelme durumunu etkileyecektir. Apple bu fotoğrafı 

paylaşarak; fotoğraftaki her ince detayın belli olmasıyla kameranın geniş açısının 

etkisine ve görmek istenilen tüm kadrajı içine almasıyla da ekran genişliğine vurgu 

yapmaktadır. Bu durumları,  Hong Kong’un en yüksek tepesinden şehrin tüm 

gökdelenlerini, en arkadaki yerleşim yerlerini, en soldaki uzun gökdelenlerle birlikte 

kameranın gökyüzünü de kadraja almasıyla tüketicilerin algısında farkındalık 

oluşturmaktadır. Ayrıca yüksek parlaklıkla birlikte renklerdeki her tonun uygun şekilde 

eşit dağılması ve renklerde kırılma yaratmadan oluşan flaşın etkisi tüketicinin tam bir 

şekilde algılayabileceği formda olmuştur. Iphone telefonların arka aydınlatma 

sansürünün de etkisini yansıtmıştır. Böylece ön formlar simsiyahken arka plan renkleri 

daha ayrıntılı ve net yansıtılmış. Ürünün özelliklerini yansıtan bu fotoğraf tüketicilerin 

ürünün kalitesine yönelik çağrışımlar oluşturacağı ve ilgisini arttıracağından dolayı 

https://www.instagram.com/p/BcF0VRogfL6/?taken-by=apple
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böyle bir fotoğraf seçilmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan 760 

yorum içerisinden gönderiye yönelik dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4. 13’de 

örneklendirilmiştir:  

Tablo 4. 13: Resim 4. 10’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 juliosp29 Apple'da hayal kırıklığına uğradım, Samsung'da daha iyi bir kamera 

ve diğer harika araçlar var, neden son 6 yıldır olduğu gibi onları 

kopyalayamıyoruz, onlardan daha iyi olmalıyız. 

 dhruvkotak13 Elmadan nefret ediyorum... Yeni ios için 

 zanyare_offficial En İyi Iphone 

 notpablo51 vay 

 roshan.bhoir______100 Güzel 

 _naxel Güzel(kalp emojisi kullanılmıştır) 

 itszouhairbenfadel Harika 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbUz6niDr0M/?taken-by=apple 

Tüketici yorumlarına bakıldığında resmin altındaki kötü yorumların kalkmadığını 

herkes özgürce yorum yaptığını görmekteyiz. Bu durum markanın şeffaflık ilkesine 

uyduğunu, iyi ve kötü her türlü düşünceye de açık olduğunu göstererek ürünü ve 

markayı revize etme düşüncesiyle bu ve buna benzer kötü yorumları kaldırmamıştır. 

Görüldüğü üzere marka iletişimi açısından tüketicilerin yaptığı yorumlara değer 

verdiğini göstermekte fakat bu tür yorumları cevapsız bırakması tüketicilerle tam bir 

bağlantı kurulamadığını bu durumda Apple markasının instagram da izlediği stratejinin 

eksikliğini göstermektedir. Ürünle yaşadığı sorun sonucunda gerekli yardım ve ilgiyi 

göremeyen tüketicilerin markaya yönelik sadakatinin ve bağlılığının azaldığını 

görülmektedir. Bu da markanın imajını zedelemiştir. Diğer taraftan çok iyi yorumlarıyla 

markaya olan bağımlılığın devam ettiğini ifade eden bir tüketici eğilimi de 

görülmektedir.  

 

https://www.instagram.com/p/BbUz6niDr0M/?taken-by=apple
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Resim 4. 11: Apple Markasının Kasım 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbCa6sWD_xY/?taken-by=apple 

3. Kasım. 2017 yılında 1448 kişi tarafından yorum alan gönderi yukardaki fotoğraftır. 

Burası bir kabristan ve kutsal bir günde ölülerini ziyaret eden, güzel kokulu çiçekler 

götüren ve mumlar yakıp dualar eden insanlarında bulunmaktadır. Bu fotoğrafta; 

rengârenk çiçeklerin tonlarında herhangi bir kayma olmamasıyla birlikte erimiş 

mumlara kadar her şeyin net ve anlaşılır bir şekilde belli olması Iphone akıllı 

telefonlarının çözünürlüğü ve kalitesine yönelik bir mesaj niteliğinde tüketicilere 

sunulmuştur. Telefonun otomatik netleme özelliği sayesinde bu resimdeki tüm 

nesnelerin net olması iletilmek istenen mesajı dolaylı olarak aktarılması ve 

telefonlarının kamera kalitesine yönelik vermek istediği iletiye uygun olarak 

konumlandırılmıştır. Bu durum da tüketiciler tarafından markaya ya da ürüne yönelik 

bir farkındalık yaratmakta ve satın almaya yönelik bir ilgi ve tutum oluşturacağı için bu 

resmi tercih etmiştir. Genel olarak her post vurgulandığı gibi bu fotoğrafta da geniş 

ekran açılı kamerasına vurgu yapılmış bunu da büyük bir alanı kadrajına alabildiğini 

göstererek tüketici algısında yer etmeye ve fikir oluşturmaya çalışılmıştır. Bu fotoğrafa 

yönelik tüketiciler tarafından yapılan yorumlar içerisinden gönderiye yönelik dikkat 

çekici yorum örnekleri Tablo 4. 14’de verilmiştir: 

 

 

https://www.instagram.com/p/BbCa6sWD_xY/?taken-by=apple
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Tablo 4. 14: Resim 4. 11’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbCa6sWD_xY/?taken-by=apple 

Genel olarak; fotoğrafta ölülerin geri döneceğine yönelik kutlamalar tüketiciler 

tarafından heyecan verici ve güzel karşılanmıştır. Bu durum markaya hayranlık duygusu 

oluşturmuş ve onların geçmiş özlemlerini hatırlatarak özlemli bir an yaşatmıştır. Ölüm 

ve kutlama olduğunun iç içe girmesi ve ölümün hayatla sentezlenip bunu eğlence olarak 

görün postmodern tüketici yapısını göstermektedir. Fotoğrafı etkileyici bularak 

mutluluk duyan markayla kendisini birleştiren ve bundan zevk duyan birey durumu da 

bulunmaktadır. 

 

Resim 4. 12: Apple Markasının Kasım 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbPsCTuD2Ho/?taken-by=apple 

 ryanstruckçok havalı 

 andreas.georg24Bu nedir 

 georginalgl kalp. Ölüm dolayısıyla hayat! 

 jrguerrero Evet beğendim 

 rembm Ben kalp México seviyorum! Meksika'yı çok özledim  

 dinalf Güzel kutlama (kalp emojisi kullanılmıştır) 

 ulissesrazaboni Vaov! İnanılmaz resimler Harika kutlama, harika iş@apple 

 orlandosanchez6 beğendim 

 hola_elegante Wwooww Meksika'yı seviyorum 

 lidias4x4ops harika 

 franklin24 beğendim 

 luna.lgb Benim gibi bir Apple bağımlısı için mükemmel 

https://www.instagram.com/p/BbCa6sWD_xY/?taken-by=apple
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8. Kasım. 2017 de 1448 kişi tarafından yorum alan gönderi yukardaki fotoğraftır. Bu 

fotoğraftaki binanın pembe renginin canlılığı ve parlaklığı, üst kısmında pembenin 

farklı bir tonu olan pudranın netliği, tam sokak lambasının önünde duran arabanın 

üzerindeki pürüzlerin azaltılması ve rengindeki yüksek parlaklığın oluşması ayrıca 

yerde oluşturduğu karanlığın belirginliği gibi özellikler telefonun oleg teknolojisine 

yönelik bir gönderme yapmaktadır. Yani bu fotoğrafla eskiyi yeni gibi canlı, parlak ve 

net gösteren özelliğine yönelik vurgular yapılarak tüketicilerin ürüne yönelik kalite 

algısı oluşturmaktadır. Ek olarak kullanıcının da dediği gibi yaz kış fark etmez her 

zaman renkli ve parlak kalma durumu, telefonun oleg teknolojisine yönelik yapılmış bir 

vurgu niteliğinde olmuştur. Havanın durumu ne olursa olsun Iphone ’la çekilen fotoğraf 

hep aynı canlılıkta, hep aynı gerçekliğe yakın renklerde ve yüksek parlaklık etkisine 

yönelik çağrışımlar yapılmıştır. Bu çağrışımlar, fotoğrafla birlikte tam tüketicinin 

anlayacağı formda olduğu için Apple bu fotoğrafı kendi resmi instagram hesabından 

paylaşmayı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan yorumlar 

içerisinden gönderiye yönelik dikkat çekici yorumlar Tablo 4. 15’de belirtilmiştir:  

Tablo 4. 15: Resim 4. 12’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 haneenn.x iphone X istiyorum 

 dollliife Güzel fotoğraf. Bir cornball emoji alabilir miyiz? 

 fxture_pictures Çok basit ama yine de harika görünüyor  

 arayavetisyan Mükemmel bir 

 teknomarktr  En son teknoloji haberlerini bekliyoruz. O? 

 ihar_chmara Güzel fotoğraf  

 gijijiapple Apple'ın izlediği her şey! 

 salem.jpg  güzel! 

 Damngoodcherrypie  kesinlikle harika 

 mcmilez  inanılmaz 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbPsCTuD2Ho/?taken-by=apple 

 

Apple’ın tüketicilerine iletmek istediği mesaja yönelik tüketicilerden gelen olumlu 

yorumlar markanın marka iletişim stratejisini doğru yürüttüğünü göstermektedir. Bu 

durum da fotoğraftaki netliğin, parlaklığın ve açının genişliğinin tüketiciler tarafından 

beğenildiğini ve algılarına yönelik olumlu tutum ve davranışlar bıraktığının göstergesi 

niteliğinde olmuştur. Ürünün kullanıcıya vereceği fayda ve hazzı hissedip markadan 

yeni gelecek teknolojik gelişmeleri heyecanla beklediklerini dile getirerek Apple’ın 

kendini yenileyebilen ve geliştirebilen bir imaj da oluşturduğu görülmektedir. Kimi 

https://www.instagram.com/p/BbPsCTuD2Ho/?taken-by=apple
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tüketici sonsuz sadakat ve bağlılığını dile getirerek markaya yönelik hissettiği güven 

duygusunu ifade etmektedir.  

4.1.4. Apple Markasının Aralık Ayı Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları ve 

Analizi 

Apple markası Aralık ayında, Iphone X ve Iphone 8 Plus akıllı telefonlarının kamera 

kalitesine vurgu yaparak renklerdeki canlı ve parlak görünümüne yönelik temalar içeren 

paylaşımlar yapmıştır. Bu ay içerisinde İnstagram resmi hesaplarında toplam 22 gönderi 

tüketicilere sunulmuştur. Paylaşılan tüm gönderiler gün gün ayrılmış, beğeni ve yorum 

alan başlıklar altında sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4. 16’daki Apple markasının 

İnstagram resmi hesabındaki Aralık ay içerisinde paylaşılan gönderiler tablo halinde 

sunulmuştur. 

Tablo 4. 16: Apple Markasının Aralık Ayına Özel Paylaşımları 

 

           

Aralık ayı içerisinde paylaşılan bu gönderilerin çoğu telefonların kamera özelliklerine 

ve kalitesine vurgu yapan temalardır. Bu 22 gönderi içerisinden tabloda da görüldüğü 

üzere en çok beğeni alanlar 23. Aralık. 2017 ve 27. Aralık. 2017 gönderilerdir. Bunun 

dışında tüketiciler tarafından en çok yorum alan ilk ikisi de 19. Aralık. 2017 ve 28. 

Aralık. 2017 gönderilerdir. Toplam 4 gönderi aşağıda marka iletişimi ve tüketici 

eğilimleri perspektifinden değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye ilk olarak beğeni 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

1.Ara.17 8 56.505 321 

2.Ara.17 1 101.458 572 

4.Ara.17 1 145.748 644 

6.Ara.17 2 113.282 343 

6.Ara.17 1 123.461 461 

10.Ara.17 1 107.418 482 

13.Ara.17 1 130.334 567 

15.Ara.17 1 158.586 588 

19.Ara.17 1 118.431 982 

23.Ara.17 1 192.234 871 

25.Ara.17 1 102.734 457 

26.Ara.17 1 128.420 488 

27.Ara.17 1 174.276 879 

28.Ara.17 1 170.897 2.571 
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gönderiler analiz edilip daha sonra yorum gönderileri tüketicilerin yorumlarından 

örnekler alınarak analiz edilmiştir. 

 

Resim 4. 13: Apple Markasının Aralık 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

 Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BdDk97lDJ6K/?taken-by=apple  

23 Aralık 2017 tarihinde 192 bin 234 kişi tarafından en çok beğeni alan ilk gönderi 

yukardaki fotoğraftır. Apple’ın bu fotoğrafı tercih etmesindeki en büyük sebebi 

fotoğrafı Iphone X ya da 8 Plus hakkında tüketicine mesajlar yollamaktadır. En 

arkadaki ağaçlıkların en öndeki ağaçlılara göre daha koyu, havanınsa etrafını kaplayan 

bulutlardan dolayı daha kapalı oluşunu göstermektedir. Ortadan çıkan duman, etrafa 

yayılan alev rengindeki ateşli suyun ve orta boşluğun içerisinde de kaynayan bir su 

olduğunu görülmektedir. Bununla birlikte arka taraftaki nehri anımsatan suların belirgin 

gözükmesi ve son olarak bu alana insan girişinin bir köprü üzerinden olduğunu ve o 

köprüde de insanların gözükmesiyle birlikte aslında tek bir kareye ne kadar anı 

sıkıştırılabileceğini de göstererek birden fazla kare tek bir lenste olmasına dayalı bir 

farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Ayrıca fotoğrafta çekme sırasında oluşabilecek 

görüntü bozukluğunun olmaması yeni çıkan Iphone telefonlarda bulunan optik görüntü 

stabilizatörünün etkisini göstererek netlik ve çekim kalitesine yönelik verdikleri 

vaatlerin gerçekliği yansıttığına dair de bir ispatı niteliğinde olmuştur. Son olarak 

fotoğrafta bulunan sıcak ve soğuk renklerin, en uygun ışık seviyesi, kareye göre 

ayarlandığı ve fotoğrafın kalitesini bozmadan ihtiyaç duyulan ışık desteğini sağlayarak 

tüketicinin zihnindeki oluşacak belirginliği desteklemiştir. Ürünün özelliklerini yansıtan 

bu fotoğrafla Apple, marka iletişim stratejilerini ve hedeflerine yönelik oluşturacak 

izlenimi ve ilgiyi arttırmak için bu fotoğrafı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik 

https://www.instagram.com/p/BdDk97lDJ6K/?taken-by=apple
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tüketiciler tarafından yapılan yorumlar içerisinden gönderiye yönelik dikkat çekici 

yorumlar Tablo 4. 17’deki gibidir:  

 

Tablo 4. 17: Resim 4. 13’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 eagles_lickylitbo iiii Çok havalı 

 paolaam01 Sevimli 

 bro.leh beğendim 

 proluj.grafica Harika görüntü 

 karthik_katuri  İyi hisset 

 Gavstv Harika resim-- vavv 

 agelinagulya Çok güzel 

 oakandlog harika bir yer! 

 Parkslnophile Samsung daha iyi ehue 

 pascuu06 Seviyorum onu seviyorum 

 pascuu06 Ben x istiyorum 
              Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BdDk97lDJ6K/?taken-by=apple  

Bu fotoğrafa yapılan tüketici yorumlarına bakılacak olursak; Apple genel manada 

istediği ilgiyi ve etkiyi yarattığını görmekteyiz. Ürünle ilgili tüketicinin ilgisini çekerek 

onları ürüne yönelik satın alma eylemine geçirmektedir. Sabırsız biran önce sahip 

olmak isteyen ve fotoğrafın etkisine kapılarak duygusal hareket eden postmodern bir 

tüketici portföyü görülmektedir. Markanın sunmuş olduğu mesaja yönelik tüketicide 

heyecan, şaşkınlık, hayranlık, ürüne sahip olma duygusu, beğenme, havalı bulma gibi 

haz duygusu içeren durumlarda görülmektedir. 

 

Resim 4. 14: Apple Markasının Aralık 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BdNib4oDeqe/?taken-by=apple  

 

27. Aralık. 2017 tarihinde 174 bin 276 kişi tarafından en çok beğenilen bir diğer 

gönderiler Resim 4. 14’deki fotoğraftır. Apple bu fotoğrafta, kameranın derinlik açısına 

https://www.instagram.com/p/BdDk97lDJ6K/?taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/BdNib4oDeqe/?taken-by=apple
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yönelik çağrışımlar bulundurduğu için bu fotoğrafı paylaşmıştır. Çünkü bu fotoğrafta, 

en öndeki yapılardan en arkadaki yapılara kadar bir hiza şeklinde kadraja almıştır. Yani 

en öndeki kıvrak yapıdan onun bir arkası hatta iki arkasına kadarki yapı bize bir derinlik 

içerisinde sunarak aslı gibi tüketiciye yansıtmıştır.  Develerin gölgesinin dik vurması 

fotoğrafın öğlen saatlerinde yani ışığın dik geldiği en parlak ve yoğun saatlerde 

olduğunu göstermektedir. Fakat Iphone telefonlarda bulunan oleg teknoloji sayesinde 

renklerde herhangi bir kayma parlama olmadığını hatta daha net ve belirgin gösterdiğine 

yönelik bir farkındalık yaratmıştır. Tüketicilerde ürünün işlevine yönelik bilinirlilik ve 

ürünün değerini arttırmasından dolayı böyle bir fotoğraf tercih etmiştir. Bu fotoğrafa 

yönelik tüketiciler tarafından yapılan yorumların dikkat çekenleri Tablo 4. 18’de 

örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 18: Resim 4. 14’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 julie_insta_7 Güzel 

 growinsta.online Çok havalı 

 jssndzBu develer yorgun görünüyor. İPhone'um da öyle. Çok yavaş. 

Kalkmayacak haha. Tüm ailem Android'e geçmeye karar verdi. Bence haklılar. 

 simaghsm beğendim 

 maza.alfredo güzel 

 leartnyc Umarım bu şirket ölür 
      Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BdNib4oDeqe/?taken-by=apple 

Tüketici yorumlarına bakıldığında markadan şikâyetleri olduğunu ve bu şikâyetleri 

azaltmak içinse tüketiciye herhangi bir geri dönüş yapmadıkları görülmektedir. Böylece 

Apple, İnstagram hesabında tüketicilerinin yaptığı olumsuz yorumlara değer vermediği 

ve bunu azaltmak içinde bir çabası olmadığı hissedilmektedir. Ürün 

memnuniyetsizliğinden dolayı yaşanan sorun onları sadık müşteri portföyünden çıkartıp 

başka markalara yöneltmiştir. Bu durum markanın kalite algısına zarar gelmesine ve 

kan kaybetmesine sebep olmaktadır.  Diğer yandan da her durumda markaya bağlılığını 

gösteren ve yaptığı çalışmaları beğenen bağımlı tüketici eğilimi de bulunmaktadır.  

https://www.instagram.com/p/BdNib4oDeqe/?taken-by=apple
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Resim 4. 15: Apple Markasının Aralık 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BdQgUjkDyOi/?taken-by=apple 

28. Aralık. 2017 tarihinde 2 bin 571 kişi tarafından en çok yorum alan gönderi Resim 4. 

15’deki fotoğraftır. Apple bu fotoğrafı tercih ederek, bir binanın tavanında hareket 

halindeki adamın görüntüsünde otomatik görüntü sabitleme özelliğiyle hiçbir bozukluk 

olmaması ve uygulanan filtreleme, doğru kontrast seçimi ve iyi bir pozlama ile çekilen 

siyah beyaz renkli kameranın etkisini tüketicinin anlayacağı şekilde yansıtmıştır. Ürün 

hakkında tüketiciyi bilgilendirmesi ve ilgisini çekebileceği için bu formdaki fotoğrafı 

tercih etmiştir. Ayrıca, eğimin belirginliğiyle panorama çekimin bütünlüğü ve uzun bir 

alanı tek bir kadraj da toplayabilmesine yönelik çağrışımlar sunmaktadır. Bu fotoğrafa 

yönelik tüketiciler tarafından yapılan yorumların dikkat çekenleri Tablo 4. 19’da 

örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 19: Resim 4. 15’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 sharonerikaaGerçekten şaşırtıcı 

 kelmartenmüthiş 

 moritz.geilertBu güzel fotoğraf için çok teşekkürler. ruh hali ve düzenleme çok 

güzel. Görüntü inşaatı da harika.  

 Officialgatsbymaciel şaşırtıcı 

 moodblender Güzel! Teşekkürler 

 persiflagepics Vay harika görüntü @apple 

 matilda_francis18 İPhone X ve ben çok seviyorum 

 nrk36__nrjBaşarı korku üzerine... 

        Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BdQgUjkDyOi/?taken-by=apple 

Bu fotoğrafa yönelik gelen genel yorumlar; tüketicilerin fotoğrafı beğenmiş, başarısıyla 

mutluluk duyan şaşıran ve etkilenen tüketici durumu görülmektedir. Diğer yandan yeni 

https://www.instagram.com/p/BdQgUjkDyOi/?taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/BdQgUjkDyOi/?taken-by=apple
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çıkan modele yönelik elde ettiği faydadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren bir 

tüketici eğilimi de görülmektedir. Bu fotoğrafı çok beğenip markaya minnet ve teşekkür 

duyan markaya olan bağımlılığını ve sadakatini gösteren tüketici yapısı görülmektedir. 

Iphone X çok iyi ve onu seviyorum şeklinde ürüne karşı mutluluğunu ve sevgisini dile 

getiren hedonik tüketici formuda bulunmaktadır.  

 

Resim 4. 16: Apple Markasının Aralık 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bc3Ci17j4CC/?taken-by=apple 

19. Aralık. 2017 tarihinde 982 kişi tarafından yorum alan gönderi Resim 4. 16’daki 

fotoğraftır. Apple, bu fotoğrafı paylaşarak tıpkı pelikanlar gibi sizde Iphone 

telefonlarınız ile günü olduğu bir kaçırmadan yakalayabileceklerine yönelik mesaj 

iletmektedir. Bunu iletirken de pelikanların aynı anda ağını açarak balığın ağzına 

gelmesiyle bağdaştırarak çağrışım yapmaktadır. Bu fotoğrafta, kadraja giren pelikan 

sayısından arkadaki deniz ve en uçtaki adaya kadar görüntüde kayma ya da netlikte 

bozulma olmadan yansıtması tüketicilerin markanın kalitesine yönelik bir farkındalığı 

sahip olmasına neden olmaktadır. Yerdeki martıdan pelikanların kanatlarına kadar 

netliğin olması lenslerin çekim başarısına yönelik vaadin ispatını nitelendirmektedir. 

Gökyüzündeki bulutların renkleri ve canlılığı oleg teknolojisinin sağladığı etkiyi 

göstererek ürünün özelliğine yönelik bir tutum oluşturmaya çalışmaktadır.  Yüz 

algılama özelliğinin tüm pelikanlarda eşit olması fotoğrafın canlılığını arttırarak 

tüketicilerin bilinçaltında markaya yönelik olumlu imaj oluşturmasına bir etki 

niteliğinde olmuştur.  Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan yorumların 

dikkat çekenleri Tablo 4. 20’de örneklendirilmiştir: 

 

https://www.instagram.com/p/Bc3Ci17j4CC/?taken-by=apple


    

116 

 

Tablo 4. 20: Resim 4. 16’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 aruntomy_ İstiyorum 

 h.serdargulec (kalp emojisi kullanılmıştır) 

 pardosovngarde Bu fotoğraf, dünya çapında kuş sürüsü  

olarak bilinen en iyi kanatlı kuvvetleri temsil ediyor, göz zevkini  

 zptheking harika 

 iammarialouis İnanılmaz atış 

 my_self_azeem Cep telefonlarında en iyi kamera 

 louisej2308@shazalenko13... flamingo yerine belki ! 

 jack.mcglynn Sadece bir Iphone var. Bu harika 

 jasonterrymarion İnanılmaz fotoğraf. 

 joshwilde_ Çok harika 

 esspeshal muhteşem 

 markapskhiron1 (kalp emojisi kullanılmıştır) 

 nihar_bholane Wow (kalp emojisi kullanılmıştır) 

 8zhirnoff8 Balık no artık bir kiracı değil 

 fiqrimusangking pelikan kalp 

 rosh_wild_photos tebrikler 

      Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bc3Ci17j4CC/?taken-by=apple 

Yorumlara bakıldığında markanın yaptığı bu işi beğenen ve bilinçaltlarında markaya 

yönelik olumlu tutum ve imaj barındıran bir tüketicilerden oluşmaktadır. Ürünü kullanıp 

ondan maksimum fayda elde etmiş ve ürünün kalitesine yönelik pozitif düşünen 

tüketicilerde bulunarak bu durum markaya olan güveninde var olduğunu 

göstermektedir. Iphone telefon markasından başka telefon markası olmadığını düşünüp 

markaya olan bağlılık ve sadakatini dile getiren ve buna yönelik bir davranış içerisinde 

olan tüketici eğilimi yansımaktadır. Markanın ilettiği mesajı algılayıp ve markanın 

oluşturduğu konuma yönelik yorumlarda bulunulmaktadır. Son olarak, markaya yönelik 

bir farkındalığa sahip olan, ürünü heyecanlı ve sabırsız bir şekilde isteyen postmodern 

tüketici formu da görülmektedir.  

4.1.5.   Apple Markasının Ocak Ayı/Yeni Yıl Akıllı Telefonlarına Yönelik 

Paylaşımları ve Analizi 

Apple markası Ocak ayında video paylaşımların, en iyi fotoğraf paylaşımlarına, 

kameranın siyah ve beyaz çekim özelliklerine ve günbatımı çekimlerine yönelik 

kullanıcılarından gelen ve ShotoniPhone hastagiyle yapılan paylaşımlardan 

oluşmaktadır. Bu ay içerisinde İnstagram resmi hesabında toplam 39 gönderi 

https://www.instagram.com/p/Bc3Ci17j4CC/?taken-by=apple
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tüketicilere sunulmuştur. Paylaşılanlar gün gün ayrılmış, gönderi, beğeni ve yorum 

sayıları başlıkları altında sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4. 21’de Apple markasının 

İnstagram resmi hesabındaki Ocak ay/yeni yıl kapsamındaki paylaşımlar tablo halinde 

sunulmuştur. 

Tablo 4. 21: Apple Markasının Ocak Ayı-Yeni Yıl Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

1.Oca.18 1 173.838 807 

5.Oca.18 1 159.665 746 

8.Oca.18 9 140.172 655 

8.Oca.18 1 114.405 421 

10.Oca.18 1 101.603 456 

12.Oca.18 9 79.236 394 

16.Oca.18 1 208.103 917 

17.Oca.18 1 142.573 687 

20.Oca.18 1 93.439 343 

21.Oca.18 1 170.775 970 

22.Oca.18 1 210.730 973 

26.Oca.18 1 192.688 820 

28.Oca.18 1 190.686 967 

31.Oca.18 10 175.005 882 

 

Bu 39 post içerisinden Tablo 4. 21’de görüldüğü üzere en çok beğeni alan ilk iki post 

16. Ocak. 2018 ve 22. Ocak. 2018 postlarıdır. Bunun dışında tüketiciler tarafından en 

çok yorum alan ilk iki postu da 21. Ocak. 2018 ve 28. Ocak. 2018 postlarıdır. Toplam 4 

post aşağıda marka iletişimi ve tüketici açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye 

ilk olarak beğeni postları analiz edilip daha sonra yorum postları tüketicilerin 

yorumlarından örnekler alınarak analiz edilmiştir.  
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Resim 4. 17: Apple Markasının Ocak 2018 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeBHL16DgNt/?taken-by=apple 

16. Ocak. 2018 tarihinde 208 bin 103 kişi tarafından en çok beğeni alan ikinci gönderi 

Resim 4. 17’deki fotoğraftır. Bu fotoğrafta, gün batımıyla oluşan kızıllığın, gökyüzünün 

ışığıyla tuz çatlaklarının arasındaki çizgilere yansıması ve oluşan alev rengi kameranın 

lensinden tüketicilere mükemmel bir biçimde sunulmuştur. Tuz gölünün buharlaşmadan 

dolayı suların yerini bembeyaz bir örtü kaplaması, tuz çatlaklarının belirginliği, 

gökyüzünün tuz kristallerinin pırıltısıyla birleşmesinden oluşan kırmızı renk ve bunun 

ayna gibi yansıması tüketicinin sanki Bolivya’da bu tuz gölündeymiş gibi izlenim 

vermesinden dolayı böyle bir fotoğrafı tercih etmiştir. Bu fotoğraf, telefonun filtre 

özelliğinin ne kadar profesyonel olduğunu, fotoğrafları nasıl belirginleştirdiğini ve 

canlılık verdiğini tüketicilere yansıtmıştır. Bu da markanın kamera kalitesindeki 

değerini yükseltmektir. Yürümeyle üç gün sürecek kadar uzun olan bu tuz gölünün 

arkasındaki küçük adalar kadrajda net gözükmektedir. Bu karede yavaş çekim flaş 

özelliğiyle ağır pozlama ve kısa flaş özelliğinin beraber kullanılmasıyla oluşan, loş 

ışığın olduğu ön plandaki alanın daha aydınlık görünmesi ve arka planında daha 

görünür olmasıyla dört Led’li doğru ton flaş etkisini ortaya koymuştur. İki kat daha 

sade aydınlatma sağlayarak ışık yansımalarının azaltıldığına yönelik tüketicilere bilgi 

sunmakta ve yeni ürünün özelliklerini vurgulamaktadır. Böylece ürünün 

fonksiyonları hakkında farkındalığı arttırmaktadır.  Resim 4. 17’ye yönelik tüketiciler 

tarafından yapılan yorumlardan dikkat çekenleri Tablo 4. 22’de örneklendirilmiştir: 

https://www.instagram.com/p/BeBHL16DgNt/?taken-by=apple
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Tablo 4. 22: Resim 4. 17’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 krissynight95Güzel iPhone için bir duvar kâğıdı olmalı 

 isiii.jk (kalp emojisi) 

 orakeikorakonzMuhteşem renk 

 architectural_tour_london 

 adaosoaresoficialBu şirket ile hayal kırıklığı! Bir dönüşü çok istedim. 

 alettarezabu inanılmaz 

 abbaroncini@lorenzocartolano Gitmek istiyorum 

 intnurhlizaHarika manzara, çok güzel görünüyorsun 

 hisgracenluvSevgiyi seviyorum aşk Iphone’nun teknolojisi inanılmaz ve en 

iyisidir. Diğer markalar karşılaştırılamaz! Ben her zaman yeni özellikler ve 

gelişmeler tarafından heyecanlandım! 

 Iphone olmadan dünyayı hayal edemiyorum. 

 old. account.88 Bu çekimi seviyorum! 

 westprimestoreHarika resim kalp 

 amiealiceNe iPhone 6 7 8 x üzerinde vurdu 

 frame.888 aşk 

 madhityaz  Çarpıcı bir 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeBHL16DgNt/?taken-by=apple 

Çekilen fotoğrafı beğenip, renk kalitesine, çekim kalitesine hayran olan ve fotoğrafın 

etkisinde kalıp Bolivya’ya gitmek için sabırsızlanan bir tüketici durumu söz konusudur. 

Iphonesuz asla yaşayamam şeklin yapılan yorumlarla markaya olan sadakatini, 

bağımlılığını ve koşulsuz sevgisini gösteren bir bağımlı tüketici davranış da 

görülmektedir. Güzel, çekici ve çarpıcı türünde yorumlarla markaya yönelik duyduğu 

haz ve hayranlığı onun yaptığı işlerle ve başarılarla kendini bütünleştirip içinde bulan 

hedonik tüketici davranışı da görülmektedir. Son olarak; tüketicilerin karşılaştığı 

sorunlara yönelik çözüm arayışında markanın geri dönüşler yapmaması ve yaşanan 

iletişimsel problemler tüketiciyi hayal kırıklığına uğratarak markaya olan güvenini 

zedelemektedir. Bu durumda markanın marka değerine ve tüketiciye sunduğu değere 

zarar vermektedir.  

https://www.instagram.com/p/BeBHL16DgNt/?taken-by=apple
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Resim 4. 18: Apple Markasının Ocak 2018 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeQzlqoDXo-/?taken-by=apple 

22. Ocak. 2018 tarihinde 210 bin 730 kişi tarafından en çok beğeni alan ilk gönderi 

Resim 4. 18’deki fotoğraftır. Bu fotoğrafta Iphone telefonlarının portre özelliğini ve 

portre ışığının çekim kalitesine yönelik farkındalık sağlayarak kalitesi ve gerçekçiliğine 

yönelik ilgi uyandırmaya çalışmaktadır. Iphone X telefonların geniş açılı kamera ve 

telefoto kamera hem optik yakınlaştırma özelliği fotoğrafları 10 kata kadar dijital 

yakınlaştırma özelliğine kedinin kadraja daha yakın olması durumuyla yansıtılmaya 

çalışılması tüketicilere sunulan vaatlerin gerçekleri yansıttığının bir göstergesi 

olmaktadır. Kedinin yüzündeki aydınlık ve netliğin profesyonel bir şekilde ortaya 

çıkması doğal ışık portre çekimin güzelliğine yönelik bir bilgi aktarımı yapmakta ve 

markanın kalite ve performans algısını tüketicilere yansıtmaktadır.  Kedinin hareketini 

ve bu esnada görüntünün kaymaması kameranın çekim esnasındaki görüntüyü 

optimize edip daha hızlı ve odaklama teknolojisi ile ortaya çıkan kaliteyi sunduğunu 

için bu fotoğrafı paylaşmayı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından 

yapılan yorumların dikkat çekenleri Tablo 4. 23’deki gibidir: 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BeQzlqoDXo-/?taken-by=apple
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Tablo 4. 23: Resim 4. 18’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

       Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeQzlqoDXo-/?taken-by=apple 

Tüketici yorumlarına bakıldığında; Apple markasına yönelik şikâyetlerin gerek pil 

ömrünü yönelik gerekse de güncellemeler yapıldıktan sonra yavaşlanan sorunlara 

yönelik şikâyetlerin kalkmadığını ve yanıtlanmadığını görülmektedir. Bu durum bir 

yandan markanın şeffaflık ilkesine dayalı bir politika izlediğini gösterirken diğer 

yandan marka iletişiminde tüketicilerin yaptığı negatif yorumları yanıtlamayarak 

tüketiciyi memnuniyetsiz ve markaya karşı oluşacak algısının negatif yöne çevrildiği 

görülmektedir. Diğer taraftan, Iphone telefonlara olan düşkünlüğü ve ilgisini belli eden 

markaya bağımlı olan ve sadakat duygusu üst seviyeler olan tüketici yapısı 

bulunmaktadır. Çekilen resmi sanki profesyonel bir kamerayla çekilmişçesine beğenen 

ve kadraja giren kedinin pozundaki yakalamanın mükemmelliğinden bahsederek ürünün 

kalitesine yönelik oluşan olumlu ve pozitif algıya sahip tüketici eğilimi görülmektedir.  

 

 

 hatam_sadigh Güzel resim 

 abdullahgokgoz mükemmel 

 llmoodl Çok profesyonel 

 hatam_sadigh Waaaooo 

 filipgucky Güzel resim 

 fishermarkjonesIPHONE X SEVİYORUM !!!!! @apple 

 hunting_benjamin kalp 

 kinanalestwany@merrie_ms 

 sonal_rai16Bu muhteşem yakalamayı seviyorum! Olağanüstü!! Benimkini 

kontrol et Eğer seyahat ve fotoğrafçılık konusunda da tutkuluysanız 

 coresquevejoGüzel! 

 kreedum kalp 

 evilweevil17vay 

 angela._campos güzel 

 meganbarkerart mükemmel 

 radhikaa.aaOh bunu seviyorum. 

 karacaaycan@apple  telefonları neden yavaşlatıyorsunuz 

bu yaptığınız ahlaksızlık . 

 gabielbarrosLütfen bana bir iPhone X ver 

https://www.instagram.com/p/BeQzlqoDXo-/?taken-by=apple
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Resim 4. 19: Apple Markasının Ocak 2018 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeMlqKnj8MY/?taken-by=apple 

21. Ocak. 2018 tarihi içerisinde 970 kişi tarafından en çok yorum alan ilk gönderi 

Resim 4. 19’daki fotoğraftır. Fotoğraftan anlaşıldığı üzere; Amerika’da yaşanan bir 

soruna yönelik halk yürüyüş yapmaktadır. Bu yürüyüş katılan küçük çocuğun elindeki 

pankart ve ‘I fight like a girl’ yani ‘bir kız gibi dövüşürüm’ yazısının kameraya 

yansıması görülmektedir. Yazıdan anlaşılan ve halkın yürüyüş yapmasına da bakılacak 

olursak; yaşanan toplumsal soruna yönelik devlete çağrışım yapmaktadır. Apple 

markasının, ABD’de yaşanan toplumsal bir sorunu objektifine alan Ayanna’nın bu 

fotoğrafını kendi instagram hesabında paylaşarak toplumsal sorunlara yönelik markanın 

duyarsız kalmadığını ve önemsediğini göstermektedir. Kendi instagram resmi 

hesabından tüm takipçilerine duyurarak bu kalabalığının sesini daha uzaklara 

ulaştırmasına yardım ederek onların markaya olan algısını, markaya yönelik oluşan 

imajı ve markaya atfettiği değeri yükseltmesine vesile olmaktadır. Bu fotoğraftaki 

netliği ve derinliği dolduran sorun, tüketicilerin duygusal yönüne etki ederek markaya 

olan inancını ve tutumunu arttıracağından dolayı bu fotoğrafı paylaşmayı tercih etmiştir.  

Diğer taraftan yaşanan toplumsal soruna yönelik duyarlılığını da tüm hedef kitlesine 

göstererek markanın sertlik kişilik boyutuna yönelik durumu göstermektedir. Bu 

fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan yorumların dikkat çekenleri Tablo 4. 

24’de örneklendirilmiştir: 

 

https://www.instagram.com/p/BeMlqKnj8MY/?taken-by=apple
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Tablo 4. 24: Resim 4. 19’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 titus_tobiasGüzel resim! 

 michellekarenx@godofcasesBir kız gibi dövüşüyor, çünkü o bir kız. Evet, 

herkesi göndermek için iyi bir mesaj. Kadınlar güçlüdür. Bir kadın gibi ağır 

ağırlıkları kaldırırım çünkü ben bir kadınım. 

 speakingofmimiÇok şirin 

 michellekarenx Eşit muamele ile ilgili. Bu, dünyanın her yerinden ayrıcalıklı 

olmayan kadınlara yardım etmekle ilgili. Senin gibi anlamayan erkeklere yardım 

etmekle ilgili. 

 i_infamous_freak müthiş 

 marinagaarcia fotoğraflar bana o iç huzuru veriyor 

 jadenhalstead Amerika'da eşitliğin eksik olduğu bir yaşam yönünü hala 

duymamıştım. Apple'ın mesajları yaymasını seviyorum, sadece mesajlarını değil. 

Ortadoğu'da bir peçe takmamaları ya da kocasının söylediklerini yapmamaları 

nedeniyle ölüme mahkûm edilen kadınlar için gerçekten yürüyor olmalılar.  Bu 

eşitsizlik. 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeMlqKnj8MY/?taken-by=apple 

Bu fotoğraf için pazarlama ve marka iletişimi bağlamında yukardaki yorumlar öne 

çıkmıştır. Markanın ABD’de var olan bu toplumsal soruna yönelik gösterdiği alakanın 

tüketiciler tarafından takdir edilerek beğenilmiştir. Apple markasının bu toplumsal 

problemi yayması ve tüm dünya çapında takipçilerine duyurması tüketiciler tarafından 

markanın içtenlik kişilik boyutuna yönelik algısını olumlu yönde arttırırken ayrıca 

duyurmasından dolayı markaya olan sevgi ve bağlılığı artan tüketici yapısı 

görülmektedir.  

 
Resim 4. 20: Apple Markasının Ocak 2018 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BegSKo3Anqf/?taken-  by=applem 

 

https://www.instagram.com/p/BeMlqKnj8MY/?taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/BegSKo3Anqf/?taken-%20%20by=applem
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28. Ocak. 2018 tarihinde 967 kişi tarafından en çok yorum alan ikincisiyse Resim 4. 

20’deki fotoğraftır. Fotoğrafa bakıldığında; Apple markası, kamera kalitesinin değerini 

arttırmaya yönelik bir farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Ekran genişliğine yönelik 

bilgi tekrarı yaptığı bu fotoğrafta ayrıca alan derinliğinin genişliğini de yansıtmaktadır. 

Fotoğrafı çeken Iphone kullanıcısı ne kadar yüksekte olduğunu, manzarayı çekerken 

oluşan alan derinliği ve netlikle tüketicinin tam bir şekilde algılayacağı biçimde 

olmuştur. Ortamdaki loş ışığa rağmen ön taraftaki denizin, ağaçların ve köprünün 

aydınlık görünmesi ve arka planında görünür olması Iphone telefonlarla çekilen 

fotoğraflardaki pozlama ve flaş patlaması ayarını tüketicilerin tam anlayacağını formda 

sunmuştur. Arkada gün batmasından dolayı ışık yansımalarının oluşmaması, doğru ton 

seçiminin yapılması ve ona göre kadraja yansıması dört led özelliğinin markaya kattığı 

değere atıfta bulunmaktadır. Son olarak; gökyüzündeki farklı renk karışımları, en 

arkadaki küçük adaların saydam ve soğuk ışık etkisinde yansıması, öndeki iki adanın 

aydınlığı, tepedeki ağaçların yapraklarındaki yeşil renk, köprünün canlılığı ve netliği 

telefonun sensor özelliğinin etkisine ve işlevine vurgu yapmaktadır. Aynı karede 

deklanşöre bastıktan sonra sensore ne kadar çok ışığın yansıyabileceğini ve telefonun 

geniş açılı diyafram fonksiyonun ne kadar yüksek olduğuna yönelik bir farkındalık 

oluşturmaktadır. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan yorumların dikkat 

çekenleri Tablo 4. 25’de örneklendirilmiştir:  

Tablo 4. 25: Resim 4. 20’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 kiwi031297 beğendim 

 noiseinsidemeÇok güzel, doğal fotoğrafçılık. Çok güzel, doğal fotoğrafçılık. 

 123_abc_Süper! 

 architectural_tour_london Güzel! 

 kentsmemory Güzel resim  

 diindazahra şaşırtıcı 

 darshit_bapodra İnanılmaz resim 

 adallyn.anderson harika  

 bleuebutterfly915Şaşırtıcı (kalp emojisi) 

 matte_gueri İnanılmaz çekim, iPhone'umu kullanarak fotoğraf çekmeyi 

seviyorum  

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BegSKo3Anqf/?takenby=applem 

Iphone X ile çekilmiş bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden pazarlama ve marka iletişime 

açısından ürüne yönelik öne çıkan yorumlar Tablo 4.25’de gösterilmektedir.  Fotoğrafa 

yönelik tüketicilerden gelen yorumlara bakıldığında; Iphone kalitesine yönelik 

https://www.instagram.com/p/BegSKo3Anqf/?takenby=applem
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inanılırlık ve güvenin fazla olduğunu görmekteyiz. Çekilen fotoğrafın doğallığı 

tüketicinin memnuniyet düzeyini arttırdığı görülmektedir. Iphone’nun kamera 

başarısıyla sevinen, şaşkınlık duyan ve bir Iphone sahibi olmaktan çok büyük haz 

hisseden tüketici yapısı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, markaya olan bağlılığın fazla 

olduğu tüketici portresi görülmektedir. Markanın iyi işler yaptığına dair ve ürüne sahip 

olmanın ayrıcalık oluğuna inanan tüketiciler bulunmaktadır. Bu durum markanın 

kalitesine ve markaya sahip olmakla birlikte elde edilecek değeri tüketicilere başarılı bir 

formda aktardığı ortaya çıkmaktadır.  Böylece markanın ürünlerinden etkilenen ve 

markayı beğenen tüketici portresi görülmektedir.  

4.1.6.  Apple Markasını Şubat Ayı/Sevgililer Gününde Akıllı Telefonlara Yönelik 

Paylaşımları ve Analizi 

Apple markası Şubat ayında yeni ürünlerinin kamera çekim kalitesine yönelik temalar 

içermektedir. Ayrıca sevgililer gününe özel aşk, beraberlik, sevgi ve ilişki gibi temalara 

yönelik paylaşılan karelerde içermektedir.  Kullanıcılarından gelen ve #ShotoniPhone 

yani İphone’la atış hastagi ile yapılan paylaşımlardan oluşmaktadır. Bu ay içerisinde 

İnstagram resmi hesaplarında toplam 35 gönderi tüketicilere sunulmuştur. Paylaşılan 

tüm postlar gün olarak ayrılmış, beğeni ve yorum alan başlıklar altında sıralanmıştır. 

Aşağıdaki Tablo 4. 26’daki Apple markasının İnstagram resmi hesabındaki Şubat 2018 

ayı içerisinde paylaşılan gönderiler verilmiştir. 

Tablo 4. 26: Apple Markasının Şubat Ayı-Sevgililer Gününe Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

2.Şub.18 9 105.676 678 

5.Şub.18 1 139.032 357 

5.Şub.18 1 128.000 830 

6.Şub.18 1 185.000 630 

11.Şub.18 1 142.319 529 

11.Şub.18 1 130.903 476 

13.Şub.18 9 98.605 650 

14.Şub.18 1 298.472 431 

15.Şub.18 1 139.379 910 

19.Şub.18 1 144.837 911 

21.Şub.18 1 94.062 1.028 

22.Şub.18 1 196.432 800 

24.Şub.18 5 143.342 814 

26.Şub.18 1 173.458 640 

28.Şub.18 1 252.629 1.016 
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Bu 35 gönderi içerisinden Tablo 4. 26’da görüldüğü üzere en çok beğeni alan ilk ikisi 

14. Şubat. 2018 ve 28. Şubat. 2018 gönderilerdir. Bunun dışında tüketiciler tarafından 

en çok yorum alan ilk iki gönderi de 19. Şubat. 2018 ve 21. Şubat. 2018 gönderilerdir. 

Toplam 4 gönderi marka iletişimi ve tüketici eğilimleri açısından değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeye ilk olarak beğeniler analiz edilip daha sonra yorum gönderileri 

pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerin yorumlarından örnekler de 

alınarak analiz edilmiştir.      

 

Resim 4. 21: Apple Markasının Şubat 2018 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfL1IoVAGIE/?taken-by=apple 

 

14. Şubat. 2018 tarihinde sevgililer gününe özel bir günde paylaşılan Resim 4. 21’deki 

gönderi 298.472 kişi tarafından en çok beğeni alan fotoğraftır. Sevgililer gününün 

yalınlığı, netliği ve anlamını göstermek için renk doygunluğu, doğru flaşlama ve 

pozlama tekniği uygulanarak paylaşılan bu fotoğraf siyah beyaz çekimin etkisini ortaya 

koymaktadır. Bir erkek ve bir kadın mağara gibi bir ortamda belki güneşin doğuşunu 

belki de güneşin batışını seyretmektedir. Fotoğraftaki alan derinliğini ve uzunluğunu 

algılayan ve Iphone X kamerasıyla insan sülyetinin siyah beyaz yansıması, çekim 

kalitesinin çarpıcılığını ortaya koyarak tüketicilerde farkındalık oluşturmaya 

çalışılmıştır. Iphone aracılığıyla çekilen bu fotoğrafta portre ışığının yansımasını 

görmektedir. Arka plandaki ışığın öne hiç yansımaması ve ön plandaki siyahlığın kadın 

ve erkeğin görüntüsünü simsiyah yaparak doğru pozlama ve ışık ayarıyla gerçek 

zamanlı stüdyo etkisini yarattığını göstermektedir. Portre ışığı sayesinde oluşan efektin 

çarpıcılığı hakkında tüketicileri bilgilendirmektedir. Bu fotoğraf, Iphone X kamerasının 

https://www.instagram.com/p/BfL1IoVAGIE/?taken-by=apple
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profesyonelliğini tüketicinin net algılayacağı biçimde yansıtmıştır. Böylelikle, ürün 

hakkında marka bilinirliliğini arttırırken diğer taraftan tüketicilerin etkilenebileceği ve 

duygusal yönüne vurgu yapan bir fotoğraf niteliğinde olmuştur. Bu fotoğrafa yönelik 

tüketiciler tarafından yapılan yorumların dikkat çekenleri Tablo 4. 27’deki gibidir: 

Tablo 4. 27: Resim 4. 21’e Yönelik Yapılan Tüketici Yorumları 

 hostcodeteamSevdim :) 

 topwebhostingservicesSüper! :) 

 delraypressurewashingGüzel resim!  

 websitesdomainshostingSevdim :) 

 seo.jennicaÇok iyi 

 patrikkkk0Samsung'dan çekilen fotoğraflar 

 augusto_lelli_Bu gerçekten en iyisi 

 hashimnaumanBunun bir parçası olmak için çok harika :) 

 priyankahs98@isanketreddy ?beğendim 

 praliblogBir iPhone istedim! Bana elma ver 

 adityarajpoot88878Sonsuza kadar aşk 

 scripttrade Süper! :) 

 snaga.raj İyi vuruş 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfL1IoVAGIE/?taken-by=apple 

Bu fotoğrafa yönelik yapılan yorumların geneli markanın imajına olumlu katkılar 

yapacak ve marka değerini arttıracak etkide olduğu görülmektedir. Bu kare ile Iphone 

telefonlarının yaptığı işi beğenen, şaşıran ve Iphone telefonlara hayranlıklarını dile 

getiren ve bunun parçası olmaktan haz duyan, markayla kendisini bütünleştiren ve 

bağlılıklarını ifade eden hedonik tüketici eğilimi görülmektedir. Iphone tarafından 

çekilen bu fotoğrafın tüketiciler tarafından güzel karşılanması markanın tüketiciyi 

etkileme ve markaya yönelik olumlu tutum oluşturmaları konusunda başarıya ulaştığını 

da göstermektedir.  

https://www.instagram.com/p/BfL1IoVAGIE/?taken-by=apple
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Resim 4. 22: Apple Markasının Şubat 2018 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bfv5GjAj2OP/?taken-by=apple 

28. Şubat. 2018 tarihinde paylaşılan Resim 4. 22’deki gönderi 252 bin 629 kişi 

tarafından beğeni alan fotoğraftır. Fotoğrafta, surfing yaparken düşmüş ve bu düşme 

sonucundaki hareketin kadraja yansıması görülmektedir. Aksiyon bir anın, Iphone X ile 

çekilmesi gerçekliği olduğu gibi yansıtmaktadır. Apple bu fotoğrafı paylaşarak, surfing 

yapan adamın düşüş anındaki hareketi yakalaması tüketicilerdeki etkiyi arttırmaktadır. 

Alttan yukarıya kadar ki alan yüksekliği dikey panorama etkisini de tüketicilere 

yansıtmaktadır. Iphone X telefonla çekilen bu fotoğrafta, dalganın yükselişi ve eğimi, 

insanın düşme anının yakalanması, renklerdeki canlılık ve akıllı görüntüleme işlemcisi 

hakkında tüketicilerin ürüne karşı etkilenmelerini arttırmaktadır. Kadrajdaki insan, 

hareket, ışık koşulları gibi öğeleri algılayarak görüntüyü optimize etmesi ürünün 

kalitesi ve değeri hakkında algıları arttırmaktadır. Üstelik gelişmiş piksel işleme, 

geniş renk yelpazesiyle çekim, daha hızlı otomatik odaklama ve daha iyi hdr 

fotoğraflar sunmuş olması markaya yönelik ilgiyi arttırmakta ve markanın satın 

alınmasına yönelik talepleri arttıran mesajlar sunmaktadır. Bu fotoğrafa yönelik 

tüketiciler tarafından yapılan yorumların dikkat çekenleri Tablo 4. 28’de 

örneklendirilmiştir: 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bfv5GjAj2OP/?taken-by=apple
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Tablo 4. 28: Resim 4. 22’e Yönelik Tüketici Yorumları 

 chasethefrenchest Harika içerik! 

 kamaireza alkış 

 viiioreWow tamam 

 stas.nyc beğendim 

 kevro86 Bunu Apple Instagram'da yayınladım. Uzun zamandır elma 

kullanıcısı olmuş. Telefonunuzun suya dayanıklı olduğunu söylediğinde 

hayal kırıklığına uğradım ama telefonun su hasar gördüğünde onu 

değiştiremeyeceğini söylüyorsun. 

 maks_kiskoGüçlü  

 saprogumin.ruSuper! 

 bajahherumusicİnanılmaz güzellik 

 moskva.officialGüzel 

 o_pst beğendim 

 carcaterers çok hoş 

 kennynet_Bunun bir elma iphone ile yapıldığını sanmıyorum 

 flexformnygüzel 

 brinxx_nycNeredeyse çivilenmiş 

 anna_williams_5683Çok iyi geliyor! 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bfv5GjAj2OP/?taken-by=apple 

Iphone X ile çekilmiş bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden pazarlama ve marka iletişime 

yönelik öne çıkan yorumlar yukarıdakilerdir. Bu fotoğrafa yönelik yapılan yorumların 

çoğu; fotoğrafı güzel, olağanüstü ve hayran kalarak beğenen tüketici yorumları 

gözlemlenmiştir. Bu durum Iphone X akıllı telefonlarının yaptığı işin başarılı olduğunu 

ve takdir aldığını göstererek marka iletişimi açısından markanın değerini arttırdığı 

söylenebilir. Diğer yandan; ürünün özelliklerine yönelik şüpheleri olan, markaya 

yönelik bir sadakati ve güveni olmayan tüketicilerin olduğu da görülmektedir.  Bu 

durum markanın bazı tüketicilerdeki güven ilişkisinin tam oluşturulamadığını 

göstermektedir. Diğer yandan markaya sadık, güvenen ve ürününü satın alıp daha 

sonradan ürünle ilgili yaşadığı sorundan dolayı tüketiciyi tatmin edecek biçimde yardım 

alamadığından dolayı güvensizlik ve hayal kırıklığı yaşayan tüketici portresi de 

görülmektedir. Bu durum markaya yönelik oluşan algıyı olumsuz biçimde etkilemiştir. 

Markanın bu duruma yönelik bir iletişimsel eylemi olmaması tüketici perspektifinde 

marka değerine zarar vermektedir.  

https://www.instagram.com/p/Bfv5GjAj2OP/?taken-by=apple
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Resim 4. 23: Apple Markasının Şubat 2018 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfYlItYjId1/?taken-by=apple 

19. Şubat. 2018 tarihinde 911 kişi tarafından yorum alan gönderi yukardaki fotoğraftır. 

Fotoğrafa marka iletişimi çerçevesinde bakıldığında; Apple markası, kamera kalitesinin 

başka bir özelliğine yönelik vurgu yapan bu fotoğrafı Iphone kullanıcısı aracılığıyla 

paylaşmaktadır. Görüntüdeki sürüngen silueti, arka plana göre daha keskin ayrıntılar 

içerisinde belli olması kameranın odaklanma ve portre özelliğine yönelik bir 

çağrışımda bulunmaktadır. Arka planlar doğal flulukta ve ışığın etkisiyle portre 

özelliğinin çarpıcılığına yönelik âdete bir farkındalık yaratmaktadır. Tüm bu 

özelliklerle bir arada olduğu bu fotoğrafta portre özelliğinin şimdi her zamankinden 

daha iyi olduğuna yönelik tüketiciye bir mesaj iletmektedir. Fotoğrafa yansıyan 

portre ışığı, arkadaki derinliği yansıtan kameralardan ve sürüngenin yüz hatlarını 

daha keskin ve odakta olduğunu göstermektedir. Böylece, kameranın odak noktasının 

tüketicinin istediğine göre şekillenebileceğine yönelik ürünün bağlantılı nitelikleri 

hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Kısacası; Iphone akıllı telefonların portre 

özelliğinin; ön tarafı daha belirgin, net yaptığı ve portre ışığıyla da netliği stüdyo 

etkisi gibi verilebileceğine yönelik ürünün vaatlerini çok somut ve tüketicinin 

algılayacağı formda yansıttığı için böyle bir fotoğrafı kullanmayı tercih etmiştir. Bu 

fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan yorumların dikkat çekenleri Tablo 4. 

29’da belirtilmektedir:  

 

 

https://www.instagram.com/p/BfYlItYjId1/?taken-by=apple
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Tablo 4. 29: Resim 4. 23’e Yönelik Tüketici Yorumları 

 seanisgone Güzel. Son zamanlarda Apple ile işim bittiğine karar verdim. 

Ürünler bu günlerde mutlak çöp. Özellikle telefonlar 

 multi.fandom.account._Ey elma, sizler kalp yapan bir emoji yapmalısınız. 

 03linnfp elmayı seviyorum 

 Sfqsyafiq Güzel resim 

 horla_waleh IPhone en iyisidir 

          Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfYlItYjId1/?taken-by=apple 

Iphone X’le çekilmiş bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden pazarlama ve marka iletişime 

yönelik öne çıkan yorumlar yukarıdakilerdir. Bu fotoğrafa yönelik yapılan yorumların 

çoğu; markayı seven, markayla bir bağlılık ve ilişki oluşturmuş marka bağlılığı yüksek 

olan bir tüketici eğilimi anlaşılmaktadır. Marka nasıl olursa olsun çıkardığı ürünlerden 

ve ürünün fonksiyonlarından haz ve zevk duyan bununla övünen ve bu başarıyı 

kendisiyle bağdaştıran hedonik bir tüketici portresi de görülmektedir. Marka bağlılığı ve 

sadakati yüksek olan bu sebeple materyalist bir tüketim yapısında olan tüketici durumu 

da görülmektedir. Ürüne bağlanan ve ürüne karşı sınırsız bir gereksinim duyan 

tüketiciler gözlemlenmiştir. Ürünün işlevine yönelik kalp gibi emojiler koyarak 

sevgisini ve aşkını belirtirken ayrıca hayatı açısından vazgeçilmez bir değer olduğunu 

da ifade eden bir tüketici formuda görülmektedir. Fakat ürüne yönelik marka bağlılığı 

ve güveni azalmış hatta markanın akıllı telefonlar serisinin kalitesine olan inancını 

yitirmiş bir bağımsız tüketici portresi görülmektedir. Markanın bu tür kayıpları 

yaşaması bir yandan markanın yeteri kadar tüketicilerle ilgilenmediğini göstermektedir. 

Diğer yandan; yeni tüketicilerinde markaya yönelik oluşabilecek olumsuz algıya 

rağmen kötü yorumları kaldırmamış olması şeffaflık ilkesine verdiği önemin 

göstergesidir. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BfYlItYjId1/?taken-by=apple
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Resim 4. 24: Apple Markasının Şubat 2018 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

 Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bfd3pm0jMln/?taken-by=apple    

21. Şubat. 2018 tarihinde 1.028 kişi tarafından en çok yorum alan gönderi Resim 4. 

24’deki fotoğraftır. Bu fotoğrafla, doğru pozlama ve odaklama sonucunda ışıksız 

ortamda bile nasıl etkileyici fotoğraf çekileceğini göstermektedir. Küçük bir yerden 

ışığın erkeğin yüzüne vurması ve bu noktaya odaklanıp ekran pozlama ışığının açılması 

sonucunda oluşan görüntünün yansımadır. Bireyin, yüz hatlarının daha net olması, arka 

fonun daha koyu olması ve gölgelerin düşmesi hdr çekim kalitesi hakkında tüketicilere 

daha net bilgilendirmeler sunmaktadır. Çok ışık olmayan bir ortamda bile eğer elinizde 

Iphone 7 veya üst serisi var ise profesyonel fotoğraf çekimlerine yapılabileceğine 

yönelik çağrışımlar sunmuştur. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan 

yorumların dikkat çekenleri aşağıdaki gibidir: 

Tablo 4. 30: Resim 4. 24’e Yönelik Tüketici Yorumları 

 giulianaobregon_Mutlu 

 anku.arora Tebrikler. İnanılmaz fotoğrafçılık becerileri için tamamen haklı 

 mytripsaroundtheworld İnanılmaz, bu fotoğraflar harika? 

 ballookeyHerkes çok güzel fotoğraflar! Ve daha iyi selfies almak için 

ilham verici. O? 

 joao_lucas_anden iyi kamera 

 nv.ot Mükemmel atış 

 boysmucka 9 mükemmel 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bfd3pm0jMln/?taken-by=apple 

https://www.instagram.com/p/Bfd3pm0jMln/?taken-by=apple
https://www.instagram.com/p/Bfd3pm0jMln/?taken-by=apple
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Iphone X veya herhangi bir son sersi ile çekilmiş bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden 

pazarlama ve marka iletişime yönelik öne çıkan yorumlar yukarıdakilerdir. Bu fotoğrafa 

yönelik yapılan yorumların çoğu da ürünün IOS 11,0 ile ilgili şarj problemi, pil 

ömrünün kısalması, oluşan çökmeler gibi yaşanan sorunlar gönderinin altına yorum 

olarak yazılmıştır ve gönderinin marka iletişimi bağlamında vermek istediği mesajı geri 

planda bırakmıştır. Bu bağlamda gönderiye yönelik yapılan bazı tüketici yorumları 

yukardaki gibidir. Genel olarak bakıldığında; kamera işlevini beğenen tüketici 

yorumlarından oluşmaktadır. Ürünün bağlantılı niteliklerinden; kamera, ekran, lens 

optik gibi fonksiyonları övülmektedir. Bu fotoğrafı beğenip, çekim kalitesine, 

odaklamasına, pozlama yapısı gibi ürün kalitesine inanıp inanılmaz selfie fotoğrafları 

çekmek için ilham niteliğinde değerlendiren ve markaya hayranlığını dile getirip 

gösterişçi tüketim yapısını arzulayan bir tüketici eğilimi gözlemlenmiştir. Marka 

iletişimi bağlamında; Apple markasının, Iphone ürünlerinin kamera kalitesi üzerinden 

tanıtması ve ürünlerine olan ilgiyi, hayranlığı ve bilinirliliği arttırması yapılan bu 

yorumlardan da anlaşıldığı üzere algılanan marka değerini de arttırmıştır.  

4.2 . Samsung Markasının Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları ve Analizleri 

 

Bu bölümde her ay için Samsung markasının İnstagram resmi hesabındaki akıllı 

telefonlarına yönelik altı aylık paylaşımları ve tüketici yorumları en çok beğenilen iki 

ve en çok yorum alan iki gönderi biçiminde ay ay kendi içerisinde ayrılarak 

yorumlanmıştır.  

4.2.1.  Samsung Markasının Eylül Ayı Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları 

ve Analizi 

Eylül 2017ayında yeni ürün temalı gönderiler paylaşan Samsung markası 

BüyükİşlerYap hastagiyle @SamsungTurkiye resmi İnstagram hesabında toplam 4 

gönderi tüketicilerle paylaşılmıştır. Paylaşılan tüm postlar gün gün ayrılmış, beğeni ve 

yorum alan başlıklar altında sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4. 31’de Samsung 

markasının resmi İnstagram hesabındaki Eylül 2017 içerisinde yapılan paylaşımlar 

belirtilmiştir: 
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Tablo 4. 31: Samsung Markasının Eylül Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

3.Eyl.17 1 2685 148 

12.Eyl.17 1 2868 169 

14.Eyl.17 1 1743 90 

26.Eyl.17 1 1055 29 
 

Bu 4 gönderi içerisinden Tablo 4. 31’de görüldüğü üzere en çok beğeni alan ilk ikisi 3. 

Eylül. 2017 ve 12. Eylül. 2017 gönderilerdir. Bunun dışında tüketiciler tarafından en 

çok yorum alan ilk iki gönderi de 14. Eylül. 2017 ve 26. Eylül. 2017’deki gönderilerdir. 

Toplam 4 gönderi marka iletişimi ve tüketici açısından değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeye ilk olarak beğeniler analiz edilip daha sonra yorum gönderileri 

pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerin yorumlarından da örnekler 

alınarak analiz edilmiştir.  

 

Resim 4. 25: Samsung Markasının Eylül 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BYkyU4uh8-B/?hl=tr&taken-   

by=samsungturkiye 

3. Eylül. 2017 tarihinde 2 bin 685 kişi tarafından beğenilen gönderi Resim 4. 25’deki 

fotoğraftır. Samsung bu fotoğrafla, Note 8 ürünün kamera kalitesine yönelik 

tüketicilerine bilgilendirme sunmaktadır. Bu fotoğrafla,  telefonun çift kamera özelliği, 

zoom özelliği ve flaş yani ışık özelliğini tüketicilerine hatırlatmakta ve hafızalarında 

telefonun ekran genişliği ve komple cam özelliği dışında kamera kalitesine yönelik 

algıda oluşturmaktadır. Çift lensli kamera özelliğine vurgu yaparak aslında karanlıkta 

bile harika geniş açılı çekimler yapabileceklerini, yeteri kadar ışık olmayan ortamlarda 

https://www.instagram.com/p/BYkyU4uh8-B/?hl=tr&taken-%20%20%20by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BYkyU4uh8-B/?hl=tr&taken-%20%20%20by=samsungturkiye
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daha çok ışık etkisi yaratılabileceğini, zoom etkisi ve çift IOS etkisi ile anların daha 

yakın ve net olabileceği yönünde marka farkındalığı oluşturmak için bu fotoğrafı tercih 

etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan 148 yorum içerisinden 

gönderiye yönelik dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4.32’de belirtilmiştir: 

Tablo 4. 32: Resim 4. 25’e Yönelik Tüketici Yorumları 

 ikra_karademirrr öhö öhö aman yarabbim yaa hangi ara cikti bu ya 

 ikra_karademirrr yok artik inanilmaz 

 utkycl İris olsaydi emin ol iphone a özenti diyeceklerdi  

 nyigitd İphone 7 plusda bulunmayan çift ois kamera? 

 egny_134 artık çözünürlük değil lensler yetenekler ve diyafram geliştiriliyor? 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BYkyU4uh8-B/?hl=tr&taken                                                
by=samsungturkiye 

Tüketici yorumlarına bakıldığında ürünün kendi rakip piyasasından önce çift kamera ve 

yüksek çözünürlüklü akıllı telefon çıkarması büyük bir heyecan ve coşku ile 

karşılaşılmıştır. Ürünün fonksiyonlarından haz ve zevk duyan bununla övünen hedonik 

bir tüketici eğilimi de görülmektedir. Marka bağlılığı ve güveni yüksek olan bu sebeple 

materyalist bir tüketim yapısında olan tüketici durumu da görülmektedir. Ürünü 

arzulayan, beğenen ve ürüne karşı sınırsız bir gereksinim duyan tüketiciler 

gözlemlenmektedir.    

 

Resim 4. 26: Samsung Markasının Eylül 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BY8LGmiBRn3/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

12. Eylül. 2017 tarihinde 2 bin 868 kişi tarafından en çok beğenilen gönderi yukardaki 

fotoğraftır. Samsung markası çektiği bu fotoğrafla, Note 8 akıllı telefonlarının ekran 

genişliğine ve telefonun kenarlarında çerçeve olmayışıyla görüntüde herhangi bir 

https://www.instagram.com/p/BYkyU4uh8-B/?hl=tr&taken%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BYkyU4uh8-B/?hl=tr&taken%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BY8LGmiBRn3/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BY8LGmiBRn3/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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kesiklik meydana gelmeyerek ön yüzünün tamamen ekran camı olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Bunu da dağları kadraja aldığında kenarlardaki görüntüde kaybın 

olmayışıyla vurgulamaktadır. Diğer taraftan; telefonun arka tarafını göstererek çift 

kamera özelliğine dikkat çekmekte, daha kaliteli ve profesyonel fotoğraf 

çekilebileceğine yönelik ispatını nitelendirmektedir. Galaxy Note 8’le birlikte çift 

diyaframlı kameranın sonsuz çerçevesiz ekranıyla profesyonel ve görüntü kesilmeden 

geniş açılı bir fotoğraf çekilebileceğine yönelik tüketicilerde farkındalık oluşturmaya 

çalışılmaktadır.  Sağ tarafta S Pen kalemin ince ve estetik duruşuyla tüketicilere kontrol 

sende iletisi vermektedir. Note 8 S Penin kalem ucu gibi ince ucunun olması aynı 

kâğıtta iş yapar gibi telefonda da iş yapılabileceğine vurgu yaparak marka değerini 

arttırmaktadır. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan 169 yorum içerisinden 

gönderiye yönelik dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4. 33’de belirtilmiştir: 

Tablo 4. 33: Resim 4. 26’ya Yönelik Tüketici Yorumları 

 mehmetgokmen43@cobra1345 1 yıldır kötü kullanıyorum s7 var hiç bir şey 

olmadı maşallah 

 canersayilkanBüyük işler büyük para 

 korayolmezSamsung pişmanlıktır. Almayın aldırmayın. 

 celalbysll10 Valla bende note 5 var her şeyinden memnunum ama  

bu telefon note 8 bu kadar parayı haketmiyor note 5te not alıyor 

buda note 5 kamerasıda iyi bunun bir tık daha iyi ama note 5 yarı yolda bırakmaz 

gereksiz pahalı ve lüks haa samsung kampanya yaparsa eski note 5 getirene note 8 

indirimli verirse alınabilir ancak bu şartlar altında ülkemizde fiyatlar ortada en 

iyisi kendinize bir telefon alın ve bozulana kadar kullanın aşırı pahalı ülkemizde 

ve bu pararalara araba alınır şaka bir yana 

 egny_134Mükemmel  

 seyfi.aktas66@samsungturkiye İnstgram donma yapiyo not 8 herangi sıkıntısı mi 

var acaba 

 samsungturkiye@seyfi.aktas66 uygulama verilerini silip yeniden yüklemenizi ve 

giriş yapmanızı öneririm. Sorunun devam etmesi halinde verileri yedekleyerek 

cihazınızı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Orkun - Samsung Destek 

 erdogan_boncukcu her zaman büyük düşün büyük işler yap Samsung tebrikler. 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BY8LGmiBRn3/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Samsung Note 8 akıllı telefonun tanıtımını yapan bu fotoğraf için tüketicilerden 

pazarlama ve marka iletişime yönelik öne çıkan yorumlar Tablo 4. 33’deki gibidir. Bu 

fotoğrafa yönelik yapılan yorumların bazıları markayı seven ve eski serilerinden 

duyduğu memnuniyeti dile getiren markayla bir bağlılığı oluşmuş tüketici grubu 

görülmektedir. Fakat bazı tüketicilerde ürünün mali değerinin gereksiz pahalı ve aslında 

https://www.instagram.com/p/BY8LGmiBRn3/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BY8LGmiBRn3/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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eski serilerden pek farkı olmadığını dile getirerek planlı bir tüketim eyleminde 

bulundukları görülmektedir. Diğer taraftan Samsung marka akıllı telefon kullanmaktan 

pişmanlık duyan ya da ürünle ilgili sorun yaşayan tüketicilerde görülmektedir. Ama 

markanın bu kötü yorumları kaldırmaması şeffaflık ilkesine değer verdiğini 

göstermektedir. Marka iletişimde tüketicilerin yaptığı olumsuz yorumlara değer vermesi 

konumunda onun olumsuz eleştirileri üzerinden ürünü ve markayı revize etme bakış 

açısıyla kötü yorumları kaldırmamış ve mağdur olan tüketicilerine geri dönüş 

sağlayarak yardımcı olunmuştur. Bu durum markanın tüketiciler verdiği önemi 

görmekte ve markanın iletişim konusundaki hassasiyetini ve değerini arttırmaktadır.  

 

Resim 4. 27: Samsung Markasının Eylül 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZBHVI4Bc8P/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

14. Eylül. 2017 tarihinde 90 kişi tarafından yorum alan gönderi yukardaki fotoğraftır. 

Samsung bu fotoğrafla, 2011 yılından 2017 yılına kadar ne kadar geliştiğini ve nasıl 

yenilikler ve değişimler yaptığını göstererek bu gelişimin ve değişimin tüketicilerinin de 

farkında varmasını istediği için böyle bir fotoğraf paylaşmayı tercih etmiştir. Daha geniş 

ekran, çerçevesiz kenarlıklar, yönetme kolu tuşunun kaldırılması ve S Pen gibi birçok 

gelişmişliklere gönderme yapmaktadır.  Samsung, marka iletişimi açısından bu 

fotoğrafı; ‘yenilikçi ve zamanla kendimizi geliştiren bir firmayız’ imajını tüketicilerine 

yansıtmak için paylaşmıştır. Böylece marka değerinin zamanla nasıl arttığına yönelik 

çağrışımlarda bulunmuştur. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan dikkat 

çekici yorum örnekleri aşağıda belirtilmiştir: 

https://www.instagram.com/p/BZBHVI4Bc8P/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BZBHVI4Bc8P/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Tablo 4. 34: Resim 4. 27’ya Yönelik Tüketici Yorumları 

 orhundonmez @samsungturkiye Note serisine hep hayran kalmışımdır. 

İnşallah başarınızı devam ettirirsinizde bütçem olduğunda alırım . Kolay 

gelsin Samsung. 

 İlkaykayaoffcl İkonlar çok daha şık ve kaliteli duruyordu 

 volcanorepublicDevrim 

 cansu.en kalp 

 brk_bezcioglu Note 3 @samsungturkiye 

 yusuf_ero Hala note 1 var bende cok iyi 

 luciferian_despaA7 ye android 7 ne zmn gelcek ? 

 bctasan Bendede note 5 var 

 brktkn.234Samsung'un Kuşkusuz en iyi serisi. Her çıkan Note modeli ile 

Samsung çıtayı biraz daha yükseltti. Note serisi candır 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZBHVI4Bc8P/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen yorumlara bakıldığında; gelişimden 

memnuniyet duyan ve beğenen markayla bir ilişki oluşturmuş tüketici portresi 

görülmektedir. Markaya bağlı olan her gelişimden büyük haz ve mutluluk duyan 

markayla kendi bütünleştiren bir tüketici grubu görülmektedir. Geçmiş modeli görüp 

nostaljik duygular içerisine giren zamanla ilerledikçe markadan hiç vazgeçmeyen 

gösterişçi tüketime bağlı sadık tüketici eğilimi görülmektedir.  

 

Resim 4. 28: Samsung Markasının Eylül 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZgsq2-hYr5/?hl=tr&takenby=samsungturkiye 

 

26. Eylül. 2017 tarihinde 29 kişi tarafından yorum alan gönderi Resim 4.28’deki 

fotoğraftır. Ürünün S Pen kalemi sayesinde normal sade fotoğrafları daha eğlenceli ve 

daha güzel hale getirerek hayatı keyifle bir şekle dönüştürebilirsiniz mesajını 

https://www.instagram.com/p/BZBHVI4Bc8P/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BZBHVI4Bc8P/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BZgsq2-hYr5/?hl=tr&takenby=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BZgsq2-hYr5/?hl=tr&takenby=samsungturkiye
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vermektedir. Böylece ürünün işlevine vurgu yaparak tüketicilerde bir algı oluşturmaya 

çalışmaktadır. Tüketicilere iletilen bir diğer mesajsa ‘kalem sende yaratıcılığını 

göstermek senin elinde hadi al kalemi anı eğlenceli hale getir bakalım’ dercesine 

tüketicilere çağrışım yaparak onların ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Diğer postunda 

geniş ekranın büyüklüğüne, sonsuzluğuna karşı farkındalık oluşturmaya çalışan 

Samsung, bu postunda ürünün diğer özelliklerinden S Pen’in hayatı nasıl 

kolaylaştırdığına ve renklendirdiğine yönelik iletilerde bulunmaktadır. Bu fotoğrafa 

yönelik tüketiciler tarafından yapılan dikkat çekici yorum örnekleri aşağıda 

belirtilmiştir: 

Tablo 4. 35: Resim 4. 28’e Yönelik Tüketici Yorumları 

 mutluunalphotography beğendim 

 dm_emre_06Samsung denince aklima samsun geliyooooooo:)))))))) 

 enes.ulu1Beautiful 

 zafer_zorluSamsung mu ASLA 

 benimelim waww 

 burockbrkNote 8 olağan üstü iyi olmuş 

 aytugkrdgHem 5 var hem 8 hayat çok güzel bee 

 ibrahim_tfkci Şu bixby artık Türkçe dil gelsin de bi işe yarasın 

 sudenur_snrrFiyatı 
 Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZgsq2-hYr5/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen yorumlara bakıldığında; markadan memnun 

kalmamış ve markaya karşı tüm güvenini, bağlılığını ve sadakatini kaybetmiş tüketici 

eğilimi görülmektedir. Diğer taraftan markanın 2017’de çıkardığı Note 8’den memnun 

kalan ve kullanım tatmini artarak markaya bir değer katmaktadır.  Son olarak; tüketim 

çılgınlığında olan bir taneyle yetinmeyip bir tane daha alıp gösterişçi tüketim davranışı 

sergileyen tüketici yapısı da görülmektedir. Bu yaptığı tüketim eyleminden büyük haz 

ve keyif alıp markanın değeriyle kendini bütünleştirmiş haz duyan tüketici yapısı da 

görülmektedir.  

4.2.2.  Samsung Markasının Ekim Ayı Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları 

ve Analizi 

Ekim 2017 ayında Galaxy Note 8 akıllı telefonlarının tanıtımlarına yönelik paylaşımlar 

BüyükİşlerYap, GalaxyNote8 veya SPen hastagleriyle bu ay içerisinde 

https://www.instagram.com/p/BZgsq2-hYr5/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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@SamsungTurkiye resmi İnstagram hesaplarında toplam 4 gönderi tüketicilerle 

paylaşılmıştır. Paylaşılan tüm gönderler gün gün ayrılmış, beğeni ve yorum alan 

başlıklar altında sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4.36’de Samsung markasının İnstagram 

resmi hesabındaki Ekim 2017 içerisinde paylaşılan gönderiler aşağıdaki belirtilmiştir. 

Tablo 4. 36: Samsung Markasının Ekim Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

2.Eki.17 1 1147 40 

11.Eki.17 1 854 50 

14.Eki.17 1 707 23 

17.Eki.17 1 916 70 

Bu 4 gönderi içerisinden Tablo 4.36’de görüldüğü üzere en çok beğeni alan ilk iki 

gönderi 2. Ekim. 2017 ve 17. Ekim. 2017 gönderilerdir. Bunun dışında tüketiciler 

tarafından en çok yorum alan ilk iki gönderi de 11. Ekim. 2017 ve 14. Ekim. 2017 

gönderilerdir. Toplam 4 gönderi marka iletişimi ve tüketici açısından 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye ilk olarak beğeniler analiz edilip daha sonra 

yorum gönderileri pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerin yorumlarından 

örnekler alınarak analiz edilmiştir.  

 

Resim 4. 29: Samsung Markasının Ekim 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZvfIBJhea2/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye    

2. Ekim. 2017 tarihinde 1. 147 kişi tarafından en çok beğenilen gönderiler Resim 

4.29’daki fotoğraftır. Samsung markası; Galaxy Note 8 telefonlarının S Pen kalemine 

dikkat çekmeye çalışmakta ve tüketicilerine bu kalemle neler yapabileceklerine yönelik 

çağrışımlarda bulunmaktadır. Bu fotoğrafla; mesajlaşma eyleminde bulunan bireyin 

https://www.instagram.com/p/BZvfIBJhea2/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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mesajları nasıl daha eğlenceli ve görsel olarak dikkat çekici duruma getirilebileceğini 

göstermektedir. Sol alt köşedeki ‘canlı mesaj’ yazısıyla Galaxy Note 8 S Pen kalemi ile 

mesajları daha eğlenceli hala getirilebileceğine yönelik deneyimler sunmaktadır. 

Tüketicilerin kendilerini ifade ederken; S Pen kalemle fark yaratabileceklerini, hislerini 

ve duygularını S Pen teknolojisiyle daha kolay ifade edebileceklerini gösterdiği için bu 

fotoğraf paylaşmayı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan 

dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4.37’de belirtilmiştir. 

Tablo 4. 37: Resim 4. 29’a Yönelik Tüketici Yorumları 

 Osmanalpay gereksiz bir özellik. Batarya kapasitesi, ram ve işlemciden haber 

verin. 

 mustafa_akbilek Gereksiz bir özellik. Ben bu telefondan çok daha farkli yenilikler 

bekliyordum.Hayal kırıklığı. 

 timur_konakl Cok pahalı nerdeyse çıkacak olan Iphone x ile ayni fiyatta 

 fatosdeniz3527Merhaba Samsung not 8 telefonun fiyatı ne kadar acaba 

 samsungturkiye@fatosdeniz3527 http://bit.ly/2A8CGKL link üzerinden online 

satın alım işlemi gerçekleştirebilir, iletişim bilgilerinizi tarafımıza DM ile 

göndermeniz halinde sizinle iletişime geçebiliriz. Orkun - Samsung Destek 

 zeynep_ugur_Bende tlf donuyor alalim iki gun oldu spen de temassizlik var  

 samsungturkiye@zeynep_ugur_ Teknik ekibimizin sizi arayıp destek olabilmesi 

için DM ile iletişim bilgilerinizi iletmenizi rica ederim. Yavuz - Samsung Destek 

 Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BZvfIBJhea2/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

Tüketicilerden Galaxy Note 8 S Pen özelliğine yönelik gelen olumsuz yorumlar 

bulunarak bu özelliğin tüketicilerin telefondan beklediği tatmin duygusunu ve doyum 

durumunu karşılamadığını görülmektedir. Pahalı bulup neredeyse bir Iphone X kadar 

fiyatı diyerek Iphone X’ın yerine ikame edilemeyecek bir telefon olduğunu 

vurgulayarak markaya bağlılığı, sadakati bulunmayan ve markaya karşı güveni 

oluşmamış tüketici eğilimi de görülmektedir. Son olarak;  Note 8 akıllı telefonu alıp 

kullanıp sorun yaşayan ve/veya ürünü almak için soruları olan tüketicilerin iletilerine 

geri dönüş yapan bir marka görülmektedir. Samsung firmasının marka kalitesini 

arttırmak için tüketici memnuniyetine ve tüketiciye verdikleri önemi göstermektedir. 

Çift yönlü bir iletişim stratejisini İnstagram hesabında tüketicilerin şikâyetlerine, 

sorularına ve isteklerine yanıt vererek yürüttüğü görülmektedir. 

https://www.instagram.com/p/BZvfIBJhea2/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Resim 4. 30: Samsung Markasının Ekim 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaWYAG0BICI/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

17. Ekim. 2017 tarihinde, Apple 10. Yılına özel Iphone X akıllı telefonunu 

tüketicilerine tanıtırken Samsung ’da bu süreçte Iphone X’e rakip olacak yeni akıllı 

telefonu Galaxy Note 8’i resmi İnstagram hesabından tanıtımını yapmaya başladı. Ekim 

ayı içerisinde 916 kişi tarafından beğenilen gönderi Resim 4. 30’daki fotoğraftır. 

Samsung, ekranın genişliğine vurgu yaparak kullanıcılara sağlayacağı rahatlığa ve 

hazza vurgu yapmaktadır. Normal akıllı telefonlara göre daha fazla iş yapma ve daha 

kolay belki bir televizyon rahatlığında video izleme hazzına ulaşılacağına dair 

çağrışımlar yaparak ürünün görselliğine yönelik bir cazibe oluşturmaktadır. Kullanıcıya 

mutluluk veren zamanın keyfini arttırmaya yönelik bir değer sunacağına vurgu 

yapılarak ürüne yönelik bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.  Apple 5,8 inç ekran 

genişliğinde telefon yapabilir, fakat daha genişini biz yaptık o yüzden bir ekran değil 

sonsuz bir ekran mesajını da vererek tüketicilerde farkındalık oluşturmaktadır.  Bu 

fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4. 

38’de belirtilmiştir: 

Tablo 4. 38: Resim 4. 30’a Yönelik Tüketici Yorumları 

 emrebahadir_Samsung garanti kapsamındaki cihazın sarj aletini degiştirmek icin 1 ay 

magdur eden bir marka samsung pismanlıktır arkadaslar Apple dan bir iphone alın sarj 

aletimi bozuldu telefon yaninda degilse bile randevunu al git 1 dk da degistiriyorlar. İyiki 

@apple var 

 eda.kahraSonsuz ekranda ürünlerin parasını alıp teslim etmediğiniz ne olacak 

 gokhanboraaSıkı bir ıphone kullanıcısı olarak ilk defa note8 aldım ve hiç beklemezdin 

çok memnunum gayet başarılı 

 gldkn__zeynep Ne kadar 

 samsungturkiye Galaxy Note 8 cihazın tavsiye edilen satış fiyatı 4999 TL'dir. 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaWYAG0BICI/?hl=tr&taken- 
by=samsungturkiye  

https://www.instagram.com/p/BaWYAG0BICI/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye


    

143 

 

Gönderiye yönelik tüketici yorumlarına bakıldığında; markaya karşı memnuniyetin 

oluşmadığı için olumsuz algılar, tutumlar ve davranışlar barındıran başka rakip bir 

markayla kıyaslayan ve markaya yönelik herhangi bir bağlılık duygusu barındırmayan 

tüketici portresi görülmektedir. Diğer taraftan, risk alıp sadık olduğu markanın 

ürününün dışına çıkarak Samsung Galaxy Note 8 ürününü kullanan ve başarılı bulan 

algılarındaki olumsuz ya da ön yargılarında yanıldığını gören ürünü deneyimlemiş 

tüketici durumu da görülmektedir. Böylece hedef tüketicilerinde marka kalitesine 

yönelik olumlu duygular ve düşünceler oluşturulmuştur.  

 

Resim 4. 31: Samsung Markasının Ekim 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaHAy55Bnz2/?hl=tr&taken- 

by=samsungturkiye      

11. Ekim. 2017 tarihinde Samsung markasının yayınladığı ve 50 kişi tarafından en çok 

yorum alan gönderi yukardaki fotoğraftır. Bu fotoğrafta, hareket halinde olan araçtaki 

iki gencin öz çekim yaptığını görmekteyiz. Böylece, Samsung Galaxy Note 8’in çift 

kamerasına vurgu yapılmaktadır. Bu fotoğrafta hareket halindeyken fotoğraflarda bir 

titreme ya da kayma olmayacağını, çift kamera özelliği ile anlar daha canlı ve net 

olduğunu yönelik bilgilendirme yapılmaktadır. Her iki kamera özelliği ile hareket 

halindeyken kamera sarsıntılarını engelleyecek, sabit ve net bir görüntü sunacak ve 

böylece güzel fotoğraflar çekilmesini sağlayan optik görüntü sabitleme özelliğine 

yönelik tüketicilerin tam bir şekilde algılayacağı biçimde olabileceği için böyle bir 

fotoğraf paylaşmayı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen ve dikkat 

çeken yorumlar şu şekildedir:  

 

 

https://www.instagram.com/p/BaHAy55Bnz2/?hl=tr&taken-%20%20%20%20%20by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BaHAy55Bnz2/?hl=tr&taken-%20%20%20%20%20by=samsungturkiye
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Tablo 4. 39: Resim 4. 31’a Yönelik Tüketici Yorumları 

 arifsumbul Çift kameranın titreşim önleyici övünüyorsun ama kamera çekimlerimde iphone 

renk doğruluğu konusunda ciddi fark atıyor. 

 hakan.hazar Samsung kadar rezalet telefon yok bence telefonları garantisiz satın zaten 

servisler bir ise yaramıyor. 

 hakan.hazar Böyle bir markaya kötü kalite teknik servis iphone bu yüzden seviyorum 

eveleme geveleme yok şak yenisiyle degisiyor. 

 istanbull_ckKesinlikle telefonumda donanım hatası var pembe bir çizgi kaplı ekran ve bir 

çok s7edge kullanıcılarında aynı şikâyet var 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaHAy55Bnz2/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Pazarlama ve marka iletişim bağlamında yukardaki yorumlar öne çıkmıştır. Tüketici 

yorumlarına bakılacak olursak; markaya yönelik bir memnuniyetsiz durum söz 

konusudur.  Markanın tüketiciye sunduğu vaatlere yönelik tüketicilerin bir fayda elde 

edemediğini görülmektedir. Bu tür yorumlar markanın değerini ve marka kişiliğini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Kötü yorumların kalkamaması markanın şeffaflık 

politikasına değer ve önem verdiğini göstermektedir. Rakip markayla kıyaslayan 

tüketicilerin üründen maksimum fayda ve değer almadığını görmekteyiz ve bu durum 

onlarda tatminsizlik ve mutsuzluk duygusu oluşturmuştur.  Satın alma süreci sonrası 

oluşan sorunlara yönelik tüketiciyi elde tutmak için ya da müşteri memnuniyetini devam 

ettirmek için herhangi bir ilgi gösterilmemesi mutsuz bir tüketici portresi oluşturmuştur. 

Markaya ilişkin soyut ve somut özelliklerin, tüketicilerde pozitif duygular 

yaratmamakla birlikte olumsuz durumları hatırlattığı ve ürünün özelliğinin önüne 

geçtiği görülmektedir. 

    

Resim 4. 32: Samsung Markasının Ekim 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaOsLrLh8eb/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

Samsung markasının 14. Ekim. 2017 tarihinde 23 kişi tarafından yorum alan gönderi 

Resim 4. 31’deki fotoğraftır. Samsung bu fotoğrafla, Galaxy Note 8 akıllı telefonların S 

https://www.instagram.com/p/BaHAy55Bnz2/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BaHAy55Bnz2/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BaOsLrLh8eb/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Pen kalemine yönelik tüketicileri zihninde var olan bilginin tekrar hatırlanması için 

çağrışımlarda bulunmuştur. Samsung bu ekran yazısıyla; tüketicilere hayatınızda var 

olan bütün kalemleri unutun ve yeni bir teknolojik kolaylık olan S Pen’i deneyin 

diyerek tüketicilerde merak ve ürüne yönelik bir çağrışım oluşturmaktadır. Diğer 

kalemlerden farklı olarak S Pen ile büyük işler yapılacağına yönelik vaat verirken ayrıca 

diğer ürünlerden farklılaştığına yönelik vurguda yapmaktadır. Bu fotoğrafa yönelik 

tüketicilerden gelen ve dikkat çeken yorumlar şu şekildedir:  

Tablo 4. 40: Resim 4. 32’ye Yönelik Tüketici Yorumları 

 akks.ebruSamsung note serisi hiçbir ise yaramiyor telefonu alalı daha 1 sene 

olmuşken garantiye verdiğim halde aramalar kendiliğinden reddediliyor ve hiçbir 

şey yapamıyorum. Elimde note 5 var ve hiç memnun değilim 

 samsungTurkiye @akks.ebru Teknik kontrolün sağlanabilmesi için size en yakın 

servis merkezini ziyaret edebilirsiniz. http://spr.ly/61818bg4F Melih - Samsung  
  Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BaOsLrLh8eb/?hl=tr&taken 

by=samsungturkiye 

Bu gönderiye yönelik sadece 23 kişi tarafından yapılan bütün yorumlara bakıldığında 

ürünle ve markayla ilgili dikkat çeken tüketici yorumu yukardaki gibidir. Bu yorumları 

pazarlama ve marka iletişim bağlamında bakılacak olunursa; Galaxy Note serisinden 

memnuniyetsiz olan, markayla kendini bütünleştirememiş, ürüne karşı bir haz 

duymayan ve şikâyetini dile getiren bir tüketici eğilimi görülmektedir. Buna karşılık 

markanın tüketiciyi dikkate alarak yorumu kaldırmaması ve marka iletişimi bağlamında 

tüketicinin yaptığı olumsuz yoruma önem vermesi, onun olumsuz düşünceleri ve 

deneyimleri üzerinden ürünü ve markayı revize etme bakış açısıyla bu ve bunun gibi 

kötü yorumları kaldırmayarak tüketiciye de cevap verdiği görülmektedir.  

4.2.3. Samsung Markasının Kasım Ayı Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları 

ve Analizi 

Kasım 2017 ayında geçtiğimiz iki ayda olduğu gibi Galaxy Note 8 akıllı telefonlarının 

tanıtımlarına ve 24 Kasım Öğretmen Günü gibi özel bir güne yönelik gönderiler 

paylaşmıştır. Samsung; BüyükİşlerYap, GalaxyNote8 hastagleriyle bu ay içerisinde 

@SamsungTurkiye resmi İnstagram hesabında toplam 4 gönderi tüketicilerle 

paylaşılmıştır. Paylaşılan tüm postlar gün gün ayrılmış, beğeni ve yorum alan başlıklar 

https://www.instagram.com/p/BaOsLrLh8eb/?hl=tr&takenby=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BaOsLrLh8eb/?hl=tr&takenby=samsungturkiye
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altında sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4.41’de Samsung markasının resmi İnstagram 

hesabındaki Kasım 2017 ayı içerisinde paylaşılan gönderiler aşağıdaki belirtilmiştir. 

Tablo 4. 41: Samsung Markasının Kasım Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

20.Kas.17 1 2510 82 

24.Kas.17 1 1649 36 

25.Kas.17 1 1359 41 

27.Kas.17 1 1703 101 

Bu 4 gönderi içerisinden Tablo 4. 41’de görüldüğü üzere en çok beğeni alan ilk ikisi 20. 

Kasım. 2017 ve 27. Kasım. 2017 gönderilerdir. Bunun dışında tüketiciler tarafından en 

çok yorum alan ilk iki gönderi de 25. Kasım. 2017 ve 24. Kasım. 2017 gönderilerdir. 

Toplam 4 gönderi; marka iletişimi ve tüketici açısından değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeye ilk olarak beğeni postları analiz edilip daha sonra yorum postları 

pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerin yorumlarından örnekler seçilerek 

analiz edilmiştir. 

 

Resim 4. 33: Samsung Markasının Kasım 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbuO2OFhV_O/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

 

20. Kasım. 2017 ayı içerisinde 2 bin 510 kişi tarafından en çok beğenilen gönderi Resim 

4.33’deki fotoğraftır. Samsung bu fotoğrafla; S Pen kalem ile neler yapılabileceğine 

yönelik tüketicilerin algılarındaki bilgiyi işlemekte ve tekrar ürünün özelliklerini 

hatırlatmaya yönelik olarak böyle bir fotoğraf paylaşmayı tercih etmiştir. S Pen kalem 

teknolojisi, fotoğraflar daha çarpıcı hale getirileceğine yönelik farkındalık sunmakta ve 

böylece tüketicilerin dikkatini ve ilgisini çekerek ürüne yönelik bir algı oluşturmaya 

https://www.instagram.com/p/BbuO2OFhV_O/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BbuO2OFhV_O/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye


    

147 

 

çalışmaktadır. Galaxy Note 8 ürününün S Pen işlevine yönelik bilinirliliği arttırarak 

marka değerini genişletmektedir. Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen 82 yorum 

içerisinden dikkat çekenler Tablo 4. 42’de örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 42: Resim 4. 33’e Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 okan_grs Mükemmel işçilik dizayn sanat eseri gibi hayran kaldım 

 mursel.bozkurt Amiral telefonu inşallah bu sene almayı düşünüyorum Note 8 

 gur.gulderen_37Fiyatını öğrenebilirmiyiz 

 ogzhnyilmaz@gur.gulderen_37 4800 Tl civarı olması lazım 

 r_glr@b_ahsen not8 farkiyla ;) 

 androidbakkali4999 tl ama değer 

 karahanengin17şu ekrana bakar mısın abi iphone 7yi sattıracak bana 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BbuO2OFhV_O/?hl=tr&taken-
by=samsungturkiye 

Pazarlama ve marka iletişimi bağlamında değerlendirildiğinde; ürünün S Pen teknolojisi 

sayesinde elde edilen kolaylığa hayran kalan beğenen etkilenen almak için sabırsızlanan 

markanın ürüne yüklediği değerle fiyatın orantılı olduğunu düşünen ve mevcut 

kullandığı telefondan vazgeçmeyi düşünen materyalist tüketici portresi görülmektedir.  

Galaxy Note 8’in bu tasarım özelliğini çok iyi bulan ve buna yönelik olumlu 

yorumlarda bulunarak markaya yönelik haz duygusuyla kendisini ürünle bütünleştiren 

bir hedonik yapıdaki tüketici portresi de görülmektedir.  

 

Resim 4. 34: Samsung Markasının Kasım 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BcALKsDhPN0/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

https://www.instagram.com/p/BbuO2OFhV_O/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BbuO2OFhV_O/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BcALKsDhPN0/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BcALKsDhPN0/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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27. Kasım. 2017 tarihinde 1.703 kişi tarafından beğenilen Resim 4. 34’deki fotoğraftır. 

Samsung bu fotoğrafla, 12. Eylül. 2017 tarihinde yaptığı paylaşımda vermek istediği 

sonsuz ekran genişliği ve kenarlıkların olmama özelliğini tekrar tüketicilerinin zihninde 

işleyerek ürünün ekran genişliğine ve kenarlıkların olmamasıyla görüntüde kesilmenin 

olmayışına yönelik hatırlatmalar yaparak çağışımlar da bulunmaktadır. Fotoğrafın, 

telefonun ekranında da olduğu gibi gözükmesi markanın çift kamerasına, lens kalitesine 

ve renk doygunluklarına yönelik farkındalık oluşturduğu için böyle bir fotoğraf 

paylaşmayı tercih etmiştir. Havanın karanlığı, en önden en arkaya geçişteki renklerin 

netliği ve derinliği, güneşin tam batarken oluşturduğu kızıllık ve denize doğru yansıttığı 

ışığın etkisiyle parlama olmaması, kameranın çekim kalitesi ve canlılığına yönelik 

tüketicilerde bir tutum ve düşünce oluşturmasına neden olmaktadır. Fotoğrafa yönelik 

tüketicilerden gelen 101 yorum içerisinden dikkat çeken yorumlar Tablo 4. 43’deki 

gibidir:  

Tablo 4. 43: Resim 4. 34’e Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 oznknsu  Ilk kez samsung cihaz aldım note 8 3 günlük telefon arada bir donuyor ve 

ekranda problem var servise götürdüm bir problem olmadığını söyleyip 

ilgilenmediler ben bu telefona 5 bin lira veriyorum ıphone almak varken samsung 

tercih ediyorum sırf note 7 den sonra tekrar yükseliş sağlasınlar ki bizlere daha iyi 

cihazlar üretsinler diye fakat görüyoruz ki pişmanlık şikayet hattinizin numarasını 

verir misiniz 

 samsungTurkiye @oznknsu Karşılaştığınız davranış dolayısıyla üzgün olduğumu 

belirtmek isterim. Dilerseniz 444 77 11 müşteri hizmetleri numaramızdan talebinizi 

iletebilir ya da http://spr.ly/61818bg4F link üzerinden size en yakın farklı servis 

merkezinden destek alabilirsiniz. Doğa – Samsung Destek 

 mstfozkantar Note 5 'ün kamerası da dakikasındaki çekim modları ve özellikleri de 

daha iyiydi. Yıllar boyunca tüm note serisi telefonlarını kullandım.  

 _tuanabzts_ AYNEN ARKADASLAR iphone gibi küçük işler yapmayın 

SAMSUNG GİBİ BÜYÜK İŞLER YAPINN?????? 

 Hsyngksu Sarj konusu berbat buna çare bulun 2 haftadir kullaniyom geri kalan 10 

numara 

 kahvekokulukadnofficial Merhaba 1.5 hafta oldu ve telefon sosyal medya da donuyor 

ve hemen düzelmiyor sarji 1gun dayanmıyor bile ve konusurken telefonda sürekli 

karşı taraf sesimin net gelmediğini söylüyor aynı sorunu yaşayanlar var mı acaba ve 

ne yapmalıyım  

 samsungTurkiye @kahvekokulukadnofficial verileri yedekledikten sonra cihazınızı 

fabrika ayarlarınızı döndürmenizi öneririm. Kurulum sonrasında aynı sorunla 

karşılamanız halinde en yakın servis merkezimizden destek alabilirsiniz. 
    Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BcALKsDhPN0/?hl=tr&taken-
by=samsungturkiye 

https://www.instagram.com/p/BcALKsDhPN0/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BcALKsDhPN0/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Ürünün fiyatıyla kalitesini eş değer tutmayan, şarj problemi ve/veya donma sorunları 

yaşayan endişeli ve hem psikolojik hem de duygusal bağlamda mutsuz üründen 

herhangi bir fayda sağlayamamış tüketici portresi görülmektedir. Buna yönelik 

markanın geri dönüşleri görülerek müşterilerin mağduriyetlerini gidermeye çalışmakta 

ve marka imajını korumaya çalışmıştır. Diğer taraftan markaya karşı bağımlılığı ve 

sadakati olan tüketici davranışı görülmektedir. Markanın çıkardığı Note serilerinden 

memnuniyetini dile getiren, mutluluk duyan, ürüne sahip olmayı ayrıcalık gibi hisseden 

tüketici eğilimi de görülmektedir. Markanın, Galaxy Note 8 ürünlerine yönelik 

tüketicilerde algılanan kalite markaya yönelik olumlu geri dönüşler sağlamıştır. 

 

Resim 4. 35: Samsung Markasının Kasım 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bb34trHhadk/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

24. Kasım. 2017 tarihinde Samsung markasının yayınladığı bu gönderi 36 kişi 

tarafından yorum almıştır. Bu fotoğrafla birlikte Galaxy Note 8 hakkında bir paylaşımda 

daha bulunarak ürüne yönelik bir fikir oluşturmaya çalışmaktadır. Marka iletişimi 

bağlamında; 24 Kasım’ın önemine vurgu yapan çiçeklerin büyük ekran vaatlerine 

yönelik olarak ekrana tam sığması ve daha büyük kadrajda daha büyük işler 

yapılacağına dair sinyal vermektedir. 6.3 inç ekran genişliğine sahip olan Galaxy Note 

8’le, geniş kadrajdaki ve açıdaki fotoğrafları bir ekrana almak artık daha kolay olduğuna 

yönelik farkındalık sunmaktadır. Telefon kenarlarının çerçevesiz oluşu uçtan uca tam 

ekran olma özelliği çiçeklerin yanlardan kesilmeyerek ekranda tam gözükmesi vaatleri 

kanıtlar nitelikte olmaktadır. Çiçeklerdeki renk dolgunluğu, netliği, çözünürlüğü yani 

ekranda gözüken çiçeklerle arka plandaki çiçeklerin renk tonlarının aynı kalite de 

https://www.instagram.com/p/Bb34trHhadk/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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olması tüketicilerde kamera çekim gücüne yönelik bir tutum ve ürüne yönelikte bir 

bilinirlilik oluşturmaktadır. Ekrandaki ‘Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun’ yazısıyla ve 

çiçeklerin kenarlarını farklı renk çeşitleriyle belirginleştirilmesi S Pen kalemle 

görüntülerin daha etkili ve anlamlı bir hale nasıl geleceğine yönelik çağrışımda 

bulunmaktadır. Böylece Galaxy Note 8’le başlattıkları ‘büyük işler yap!’ sloganın 

anlamını tüketicilerin algılayacağı forma yansıttığını da görülmektedir. Fotoğrafa 

yönelik tüketicilerden gelen 36 yorum içerisinden dikkat çeken yorumlar Tablo 4. 

44’deki gibidir:  

Tablo 4. 44: Resim 4. 35’e Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 erhan1334 cam telefon 

 hanifeortmenn @samsungturkiye keşke geçmiş öğretmenler günü için Samsung 

bunu bana hediye etse (gülücük emojisi bulunmakta) aha hah tamam tamam bu bir 

hayal @resulgulersonmez 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bb34trHhadk/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

Tüketici yorumlarına bakıldığında; markanın ‘Öğretmenler Günü’ gibi özel bir günü 

unutmayıp kutlaması tüketiciler de bir mutluluk oluşturmuş ve beklentileri daha da 

yükseltmesine sebep olmuştur. Bu ürüne sahip olmayı büyük arzularla bekleyen ve 

isteyen bir tüketici portresi görülmektedir.  Bu durumda ürünü beğenen, markanın 

sunduğu vaatlere inanan ve güvenen fakat ekonomik sebeplerden ötürü alamayan bir 

tüketici yapısının da var olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Resim 4. 36: Samsung Markasının Kasım 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bb6vSDChc01/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Samsung markasının 25. Kasım. 2017 tarihinde 41 kişi tarafından yorum alan gönderi 

Resim 4. 36’daki fotoğraftır. Bu fotoğrafta; Galaxy Note 8’in S Pen özelliğine ikinci 

https://www.instagram.com/p/Bb34trHhadk/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/Bb6vSDChc01/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/Bb6vSDChc01/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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kez doğrudan vurgu yapılmaktadır. Bu da tüketicilerin algılarında bir netlik oluşmasına 

ve hatırlatmalarla bilgiyi tüketicinin zihninde işlemektedir. Bu fotoğrafla; canlı mesaj 

göndermenin mesajları daha cazip hale getirdiğine yönelik vurgu yapmaktadır. Ayrıca 

telefonun inceliği, ele avucu tam oturması, dar gövdesi ve tasarımına yönelik de bir 

farkındalık yaratmaktadır. S Pen kalemle aynı normal kalemle yazı yazar gibi yazıların 

net olması kalemin kullanış kolaylığına yönelik çağrışımlarda sunmaktadır. Fotoğrafa 

yönelik tüketicilerden gelen 41 yorum içerisinden dikkat çeken yorumlar Tablo 4. 45’de 

örneklendirilmiştir:   

Tablo 4. 45: Resim 4. 36’e Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 serayymeric Bence süper telefon süper tanıtım her haliyle harika bir telefon  

 lissendraalange beğendim 

 emrahbilginnÇok teşekkürler SAMSUNG işte bu. Başarılar. 

 nur0zcanS8 de var mı bu özellik @samsungturkiye 

 samsungturkiye@x0xnurx0x Canlı mesaj özelliği, Note 8'deki S Pen ile 

yapılabilen bir özellik olduğu için S8'de bu özellik bulunmuyor. Doğa – Samsung  

 nur0zcan@samsungturkiye teşekkürler  
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bb6vSDChc01/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Tüketici yorumlarına pazarlama ve marka iletişimi bağlamında; ürün özelliğinin 

tüketiciler tarafından beğenen, haz duyan ve maddi varlıkları mutluluğun merkezi 

olarak gören ve üründe var olan her özelliği harika bulan bir tüketici portresi 

görülmektedir. Genel olarak; ürünün materyalist değerlere önem veren tüketici 

formuyla da karşılaşılmaktadır. Ürünün S Pen özelliğine hayranlık duyan, ilgisini çeken 

ve merak eden deneyimlemek isteyen tüketici yapısı da görülmektedir. Mevcut bir 

Samsung akıllı telefonu olan Galaxy S8 ürününde de bu S Pen özelliğinin olmasını 

arzulayan tüketici biçimi de görülmektedir. Bu durum, Galaxy Note 8 serisindeki S 

Pen’in özelliklerinin tüketiciler tarafından olumlu ve dikkat çekici olarak karşılandığı 

izlenimlerini göstermektedir.  

4.2.4.  Samsung Markasının Aralık Ayı Akıllı Telefonlarına Yönelik Paylaşımları 

ve Analizi 

Aralık 2017 ayında geçtiğimiz son üç ayda olduğu gibi bu ayda da Galaxy Note 8 akıllı 

telefonlarının fonksiyonlarına yönelik temaları hatırlatmaya devam edilmektedir. Ayrıca 

https://www.instagram.com/p/Bb6vSDChc01/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/Bb6vSDChc01/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Galaxy A serisine yönelik temalara da yer verilmektedir. Bu ay içerisinde 

@SamsungTurkiye resmi İnstagram hesabında 6 gönderi tüketicilerle paylaşılmıştır. 

Paylaşımlar gün gün ayrılmış, beğeni ve yorum alanlar altında sıralanmıştır. Aşağıdaki 

Tablo 4. 46’da Samsung markasının resmi İnstagram hesabındaki Aralık 2017 ayı 

içerisindeki paylaşılanlar aşağıda belirtilmiştir: 

Tablo 4. 46: Samsung Markasının Aralık Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

2.Ara.17 1 920 43 

7.Ara.17 1 3227 507 

11.Ara.17 1 547 16 

19.Ara.17 1 870 28 

21.Ara.17 1 884 18 

31.Ara.17 1 1137 66 

Tablo 4. 46’de görüldüğü üzere en çok beğeni alan ilk iki gönderi 7. Aralık. 2017 ve 31. 

Aralık. 2017 gönderilerdir. Bunun dışında tüketiciler tarafından en çok yorum alan ilk 

ikisi; 2. Aralık. 2017 ve 19. Aralık. 2017 gönderilerdir. Toplam 4 post marka iletişimi 

ve tüketici açısından değerlendirilmiştir. İlk olarak; beğeni gönderileri analiz edilip daha 

sonra yorum gönderileri pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerin 

yorumlarından örnekler alınarak analiz edilmiştir.  

 

Resim 4. 37: Samsung Markasının Aralık 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BcZUNRIhzoO/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

7. Aralık. 2017 tarihinde 3 bin 227 kişi tarafından en çok beğeni alan gönderi Resim 4. 

37’daki fotoğraftır. Samsung bu paylaşımıyla Galaxy A serisini tüketicilerine tekrar 

hatırlatıp algılarına getirmeye çalışmaktadır. Marka, nostaljik bir hatırlatma yapmıştır. 

https://www.instagram.com/p/BcZUNRIhzoO/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BcZUNRIhzoO/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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İleride çıkarak yeni serilerin sinyalini vererek tüketicilere çağrışımda bulunmaktadır. İlk 

olarak, Galaxy A serilerini gelişen teknoloji içerisinde tüketicilerin aklına tekrar 

getirerek daha sonradan çıkacak yeni Galaxy A serilerine hazırlık yapmaktadır. Bu 

fotoğrafta Galaxy A serisinin dört farklı rengi olan beyaz, metal gri, siyah ve pembe 

renk seçimlerine sahip olduğuna yönelik farkındalığı da tekrar oluşturmaktadır. Galaxy 

A serisini seven tüketicilerin 3 yıl hayatlarında oldukları veya hayran oldukları bu 

telefona yönelik anılarını ve duygularını tekrar günümüzde canlanmasını sağlamaktadır. 

Retro markalama tekniğini kullanarak geçmişteki bu seriye özlem duyan tüketiciyi 

tekrar markaya çekmeye çalışmaktadır. Geleneksel yaklaşımın bir parçası olan ‘ben 

buradayım’ imajını tüketiciye tekrar aşılayarak algılarında ürünü tekrar 

canlandırmaktadır. Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen 507 yorumda pazarlama ve 

marka iletişimi bağlamında dikkat çekici yorumlar Tablo 4. 47’de örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 47: Resim 4. 37’e Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 s_erife_ben A72016 kullanıyorum hatta kullanmaya çalışıyordum. Aldığım 

günden itibaren ses problemi vardı 3 kez garanti servisine götürdüm telefonda bi 

sorun olmadigini soyleyip tekrar bana teslim ettiler ve yine sorun devam etti. en 

son garantiye goturdugumde anakartini degistirdiler ve 2 3 hafta sonra telefonum 

tamamen hattimi gormuyor su an kullanamiyorum.a serisinde sorun oldugunu bi 

cok internet sikayet sitesinde okudum. boyle bi sorun varsa neden kabullenilmiyor 

yada magduriyetimiz giderilmiyor?onca para verip magdur olmak cok uzucu 

#samsungaserisimağdurları #a7mağdurları lutfen bi cvp @samsungturkiye 

@samsungturkiye @samsungturkiye 

 samsungTurkiye @s_erife_ Size destek olabilmem için DM ile iletişim 

bilgilerinizi iletebilir misiniz? Melih - Samsung Destek 

 ozdemirtinaz_A5 2017 var cok memnunum 

 berkekazaz_ Hiç memnun değilim A7 var bidaha şansım olsa almamak için para 

veririm hiç tavsiye etmiyorum çok yavaş bi telefon 

 gokhann.demiroglu Güzel ama çok pahalı biraz daha ucuz olsa iyi 

 _murat.dmr_ Geçen sene a7 2016 almıştım başıma gelmeyen bela kalmamıştı 

sonra gittim j7prime aldım şimdi memnunum 

 Yigitcsknn Telefon alırken samsung 'dan şaşmayın 

 Damlaakumass Bende a7 2017 var ve çok memnunum 

 cakmak0120 A5 2017 var ve cok guzel bundan once A7 2016 kullandim cok 

memnun kaldim 

 _byfuad Galaxy a yani Alpha serisi çok güzel fakat neden orta üst seqment neden 

amiral gemisi deyil onu anlamıyorum 

 minee.tekinn Note kullanın en mükemmeli #note8 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BcZUNRIhzoO/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

https://www.instagram.com/p/BcZUNRIhzoO/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BcZUNRIhzoO/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Tüketiciler tarafından yapılmış olan yukardaki yorumlara bakılıp analiz edildiğinde; 

markanın üç yıldır var olan Galaxy A serisiyle ilgili tüketicilerden gelen olumlu ve 

olumsuz düşünceleri görülmektedir. Üç yıldır Galaxy A serisini çıkaran markaya karşı 

genel olarak tüketicilerin ürüne yönelik bir beğenileri oluştuğunu görmekteyiz. Ürüne 

karşı memnuniyet ve güven duyan sadık bir tüketici portföyü görülmektedir. Markanın 

Galaxy A serilerini deneyimlemiş ve güvenerek kalitesine inan tüketici durumu 

gözükmektedir. Fakat bunu her tüketiciye genellemek mümkün olmamaktadır. Kimi 

tüketicilerse gerek yazılımsal gerekse şarj sorunlarından dolayı güvensizlikleri, 

şikâyetleri ve pişmanlıklarını dile getirerek ürünün kalitesine yönelik duygularını 

belirtmektedir.  Bu tür tüketicilerde üründen maksimum fayda ve haz elde edemedikleri 

görülmektedir. Bu durumda markaya karşı güven eksikliğine sebep olmasıyla birlikte 

tüketicilerin ürüne yönelik inançlarını zedelemektedir. Markanın Galaxy A serisinden 

olan A7 serisinden memnun kalmayıp birçok problem yaşamasına rağmen Samsung 

markasından vazgeçmediğini ve başka bir akıllı telefon ürününe yönelmesiyle markaya 

olan sadakat ve bağlılığını daha sonra tekrar aynı markanın ürününe satın alma 

davranışı göstererek ispatlayan bir tüketici portföyü de görülmektedir.  

 

Resim 4. 38: Samsung Markasının Aralık 2017 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BdX1O_HheGD/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Samsung markasının 31. Aralık. 2017 tarihinde 1. 137 kişi tarafından beğeni alan ikinci 

gönderi yukardaki fotoğraftır. Bu fotoğraf @yavuzozturk adlı kullanıcı tarafından 

Galaxy Note 8 akıllı telefon farkıyla aldığı yepyeni halini kendi resmi İnstagram 

https://www.instagram.com/p/BdX1O_HheGD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BdX1O_HheGD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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hesabında paylaşmıştır. Özge Ulusoy’un paylaştığı ve @yavuzozturk ’ün üstünde 

çizimler yaparak Galaxy Note 8 serisiyle neler yapılacağına dair tüketicilere bir 

çağrışım sunmaktadır. Bu fotoğrafta, Özge Ulusoy’un kafasına taç çizmesi etrafına 

buzlar yapması kışı anımsatan figürler çizmesi eline buzdan bir asa çizmesi direk 

kişinin S Pen kalem ile yaratıcılığını konuşturabileceğine yönelik olarak ürün hakkında 

ipucu vermekte ve tüketicilerin zihninde ürüne ilişkin bir fikir oluşturmaktadır. 

Tüketicilere yazı yazmak haricinde sanat çalışmalarına kadar her şeyi Samsung Note 8 

ile yapılabileceğine yönelik bir bilgi vermektedir. S Pen kalemin fırça, kalem ve renk 

özellikleri sayesinde bir plan ve çizim yapılacağına yönelik çağrışımlar da bulduğu için 

böyle bir fotoğrafı paylaşmayı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen 

66 yorum içerisinden pazarlama ve marka iletişimi bağlamında dikkat çekici yorumlar 

Tablo 4. 48’de örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 48: Resim 4. 38’e Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 piyade.byduygukayaNote 8 şarjı dolduğunu bildirim ekranında göstermiyor. Ve 

gece şarja takıyorum sabah uyandığımda acayip bir ekranla karşılaşıyorum. 

Bunun nedeni nedir acaba? 

 alparslantass @samsungturkiye Teşekkürler :) 

 ozgur.oneHediyeniz ve yoğun teknik desteğiniz için teşekkür ederim. Mutlu 

Pazar Günleri. 

 _mertyapici çok kasıyor telefon ısınınca oyunlardan atıyor 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BdX1O_HheGD/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Tüketiciler tarafından yapılmış olan yorumlara bakıldığında genel olarak ürünle ilgili 

yorumlar Tablo 4. 48’deki gibidir. Bu yorumlardan yola çıkarak ürüne yönelik yaşanan 

sorunların endişeli bir biçimde dile getirildiği görülmektedir. Bu durum zamanında 

markanın uçakta patlayan telefonlarından dolayı tüketicilerin şarjdaki telefonunda 

karşılaştığı sorunu endişeli bir biçimde dile getirmesine sebep olmaktadır. Bu durum 

markanın her tüketicisinde yeteri kadar güven oluşturamadığını göstermekle birlikte 

marka değerini olumsuz etkilemektedir. Böylece tüketicinin ürünle birlikte sembolik 

değer elde edemediğini göstermekte fakat kimi tüketicilerde yaşadıkları sorun 

karşısından aldığı geri dönüşlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek elde ettikleri 

hediyeler ve teknik destekle birlikte markaya olan güvenlerini belirterek haz duyan bir 

tüketici eğilimi de görülmektedir.  

https://www.instagram.com/p/BdX1O_HheGD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BdX1O_HheGD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Resim 4. 39: Samsung Markasının Aralık 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BcMhmPQh_LD/?hl=tr&taken- 

by=samsungturkiye 

Samsung markasının 2. Aralık. 2017 tarihinde 43 kişi tarafından en çok yorum alan 

gönderi Resim 4. 39’daki fotoğraftır. Bu fotoğrafta, Galaxy Note 8 telefonun S Pen 

kaleminin özelliklerine yönelik hatırlatmalar yaparak bilgiyi işlemekte ve tüketicilerin 

algılarına sürekli tekrar tekniğini kullanarak markanın ürüne yönelik ve S Pen kalemin 

işlevine yönelik çağrışımlarda bulunmaktadır. Bu fotoğrafta, şarkı söyleyen bir kızın 

etrafına küçük renkli figürler çizmesi, o anı daha canlı ve renkli hale getirmiştir. 

Böylece tüketicilerde S Pen teknolojisiyle ilgili belli bir fikre ve tutuma sahip 

olmaktadır. Bu fotoğrafla, ürün hakkındaki özellikler ve faydalar dolaylı olarak 

tüketicilerin zihnine aktarılmıştır. Böylece tüketicilerle marka arasında bir ilişki 

oluşmakta ve tüketicilerin markaya yönelik bir çağrışım oluşturması neden olmuştur. Bu 

paylaşıma yönelik tüketicilerden gelen dikkat çekici yorumlar Tablo 4.49’de 

örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 49: Resim 4. 39’e Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumları 

 ozgur_kocak41bende bayadır note kullanıyorum note 2 den beri note 5 

kullanicisiyim yaza ins 8 gecicem samsung candir 

 serdar_1315Note 8 harika super tesekkuler samsung iyiki varsin 

 tugiletta Apple dan sonra telefon kullandigimi anladim note8 ile  

 onrrtsdmrrSon güncellemeden bu yana note 8 s pen çalısmıyor samsung 

membersta yardımcı olmuyor garantiye mi gidicez illa 

 samsungTurkiye @onr_tsdmrr Teknik incelemelerin yapılabilmesi için size en 

yakın servis merkezimizden destek alabilirsiniz. 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BcMhmPQh_LD/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Pazarlama ve marka iletişimi bağlamında yukardaki yorumlar öne çıkmıştır. Markaya 

yönelik Note serisini kullanan ve markadan yüksek bir değer elde eden, markaya 

https://www.instagram.com/p/BcMhmPQh_LD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BcMhmPQh_LD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BcMhmPQh_LD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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yönelik sadakat duygusu fazla olan bağımlı bir tüketici eğilimi görülmektedir. Markanın 

Galaxy Note 8’i çok iyi süper şeklinde yorumlar yaparak markanın bu ürününden haz 

duyan markayla kendini bütünleştirip memnuniyet duyan bir hedonik tüketici eğilimi de 

görülmektedir. Markaya yönelik teknik sorun yaşayıp şikâyetini bildiren tüketiciye 

direk dönüş yapan Samsung markasının, tüketici memnuniyetine önem ve değer 

gösterdiği görülmektedir. Markaya yönelik yaşadığı sorunu dile getiren tüketici 

yorumlarını silmeyip onların yorumlarına değer vererek eleştirileri üzerinden ürünü 

düzeltme bakış açısıyla bu ve bunun gibi olumsuz yorumları kaldırmayarak şeffaflık 

ilkesine verdiği önemde görülmektedir.               

 

   Resim 4. 40: Samsung Markasının Aralık 2017 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bc43QiThYdc/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

Samsung markasının 19. Aralık. 2017 tarihinde 28 kişi tarafından yorum alan gönderi 

Resim 4. 40’daki fotoğraftır. Bu fotoğrafla; Samsung akıllı telefonların S Pen kalemiyle 

fotoğrafların yeni bir hal aldığı görülmekte ve anı daha eğlenceli hale getirmesinin 

etkisini resmedilmiştir. Tüketici eğilimlerinde postmodern bir yapının inşası 

görülmektedir. Fotoğrafları daha canlı ve renkli hale getirmek için çizimle 

sentezlemektedir. Bu fotoğrafta tüketicilerin ‘BenceBöyle’ hastagiyle paylaştığı 

fotoğrafları, başka bir kullanıcının Galaxy Note 8 ile çizip paylaşması ürüne yönelik 

inanılırlığı ve güveni arttırmasına sebep olmaktadır. Vaat ettikleri şeyleri başka bir 

kullanıcı aracılığıyla ile sunulması tüketicilerin algılarını olumlu yönde etkilediğini ve 

‘bakın sizden biri, Galaxy Note 8’i deneyimleyen bunu yapıyor ve marka olarak doğru 

söylüyorum’ fikrini tüketicilere göstermektedir.  Galaxy Note 8 telefonun S Pen 

kaleminin özelliklerine yönelik hatırlatmalar yaparak bilgiyi işlemekte ve tüketicilerin 

https://www.instagram.com/p/Bc43QiThYdc/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/explore/tags/benceb%C3%B6yle/


    

158 

 

algılarını sürekli tazelemek için S Pen kalemin işlevine yönelik çağrışımlarda 

bulunmaktadır. Böylece, ürünün güçlü yönlerini daha da güçlendirerek arttırmaya 

çalışmaktadır. Küçük bir çocuğun sevincini yaratıcılıkla daha da sevimli ve neşeli hale 

getirerek marka vaadinin inanılır olması niteliğinde destekleyici kanıt olduğu için böyle 

bir fotoğrafı paylaşmayı tercih etmiştir. Bu paylaşıma yönelik pazarlama ve marka 

iletişimi bağlamında tüketicilerden gelen neredeyse hiç yorum bulunmamaktadır. Fakat 

yine de aradan seçilen dikkat çekici nitelikte diyebileceğimiz yorum Tablo 4. 50’da 

belirtilmiştir:  

Tablo 4. 50: Resim 4. 40’a Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 selm_kara Harikaaa ya bende resim yapmak istiyorum @samsungturkiye 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bc43QiThYdc/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Genellikle yeni güncellemeyle ilgili gelen sıkıntı ve sorunlara yönelik şikâyetler 

bulunmaktadır. Fakat arasından seçilen fotoğrafa ve markanın ürün vaadine uygun 

yorum yukardaki gibidir. Bu yorumda ürünün bu özelliğiyle resim yapabilme işlevine 

hayran kalan ve ürünü beğenip büyük bir arzu ile isteyen bir tüketici portresi 

görülmektedir. Bu durum aslında markanın tüketicilerde uyandırmak istediği merakı ve 

ürüne sahip olma heyecanını oluşturduğu görülmektedir.  

4.2.5.  Samsung Markasının Ocak Ayı/Yeni Yıl Akıllı Telefonlarına Yönelik 

Paylaşımları ve Analizi 

Samsung markasının, Ocak 2018 ayı/yeni yılda yeni Galaxy A serisinin ürün tanıtımına 

ve Galaxy Note 8 akıllı telefonların S Pen kaleminin fonksiyonlarına yönelik temalar 

içermektedir. Bu ay içerisinde, Samsung resmi İnstagram hesabında toplam 7 gönderi 

takipçilerine sunulmuştur. Paylaşılan tüm gönderiler gün gün ayrılmış, beğeni ve yorum 

alan başlıklar altında sıralanmıştır. Tablo 4. 51’de Samsung markasının resmi İnstagram 

hesabındaki Ocak 2018 ayı/yeni yıl içerisinde paylaşılan gönderiler Tablo 4. 51’de 

belirtilmiştir: 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bc43QiThYdc/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/Bc43QiThYdc/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Tablo 4. 51: Samsung Markasının Ocak Ayı-Yeni Yıl Ayına Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

9.Oca.18 1 668 21 

12.Oca.18 1 1645 70 

13.Oca.18 1 1890 98 

14.Oca.18 1 2406 170 

17.Oca.18 1 867 41 

19.Oca.18 1 4464 50 

23.Oca.18 1 4625 283 

Bu 7 gönderi içerisinden Tablo 4. 51’de görüldüğü üzere en çok beğeni alan ilk iki 

gönderi 19. Ocak. 2018 ve 23. Ocak. 2018 gönderilerdir. Bunun dışında tüketiciler 

tarafından en çok yorum alan ilk iki gönderi de 13. Ocak. 2018 ve 14. Ocak. 2018 

gönderilerdir. Toplam 4 gönderi; marka iletişimi ve tüketici açısından 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye ilk olarak beğeniler analiz edilip daha sonra 

yorumlar pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerin yorumlarından örnekler 

alınarak analiz edilmiştir.  

 

Resim 4. 41: Samsung Markasının Ocak 2018 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

 Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeITi-eBpaZ/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

Samsung markasının 19. Ocak. 2018 tarihinde 4 bin 464 kişi tarafından beğenilen 

gönderiler Resim 4. 41’deki fotoğraftır. Kullanıcıları tarafından çekilen bu fotoğraf ve 

Hakan Keleş’in yaratıcılığını S Pen aracılığıyla ortaya koyma biçimi görülmektedir.  

Taksim meydanında çekilen bu fotoğrafın, kış ayı içerisinde olmasıyla yerlerdeki ayak 

izlerinden düşen her kar tanesi, yolu süpüren adamdan, yürüyen kadına ve duran 

adamlara kadar bir nostaljik havanın kameraya net yansıması görülmektedir. 

https://www.instagram.com/p/BeITi-eBpaZ/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Dükkândan yansıyan ışık ve alan derinliği gibi durumlar kameranın çekim kalitesine 

yönelik vurgu yaparak tüketicilerde bir tutum oluşturmaktadır. Diğer taraftan, S Pen 

aracılığıyla oluşturulan yeni bir görüntü fotoğrafa eski bir zaman havasıda yansıtmıştır. 

Hava da giden trenler ve yerde giden trenler sanki geçmişle geleceği sentezler gibi bir 

izlenim vermektedir. Hayallerini fotoğraflara yansıtmanın S Pen ile daha kolay daha 

zahmetsiz olduğuna yönelik bilgilendirme vermektedir. Fotoğraftaki ince çizgilerle 

beraber boyama özelliği gibi işlevlerini de vurgulamaktadır. Böylece, Galaxy Note 8 ile 

tüketicinin anı daha eğlenceli hale getireceklerine yönelik çağrışımlar sunduğu için 

böyle bir fotoğrafı paylaşmayı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen 

yorumlardan seçilmiş örnekler Tablo 4. 52’deki gibidir: 

Tablo 4. 52: Resim 4. 41’a Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 semihkd_ Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor adlı çalışma olsa 

gerek harika 

 unsaltulin Ellerine sağlık çok güzel çizmiş @haakankeles tebrikler 

 mehmetnrerkk.35Bu telefondaki özelimi yoksa uygulama mı ? 

 kaanus böyle çizilmiyor ki ressam adama verdim oda çizemedi nasıl 

yapılıyor açıklama yok 

 gozluklugiller çok iyi ya aşk 

 fotografacan Teşekkürler @haakankeles ve @samsungTurkiye  

 nataliyesilbahar Harika :) 

 abdulrahim_aref  great  

 berkekiyak2007 COK müthiş Apple dan dan bile iyi 

 doganorun3S7 kullanıcısı olarak. Note 8 ve s8 telefonları çok iyi 

fakat.bunun adı bir telefon bence para israfı 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeITi-eBpaZ/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

Yukarda pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerden gelen 50 yorumdan 

öne çıkanlar ve ürünün işlevselliğine yönelik yorumlar belirtilmiştir. Samsung Note 8 

telefonu beğenen ve fiyat konusunda pahalı bulup alamayan tüketici durumu 

bulunmaktadır. Bu tür tüketiciler ürünün bu özelliğini beğense de fiyatının abartı 

olduğunu düşünerek en iyi rasyonel faydayı sağlayacak alışveriş eğiminde bulunan 

tüketici davranışını sergilemiştir. Telefonun bu özelliğini beğenen, hayran kalan ve 

telefonla yaptığına dahi zor inan tüketici eğilimi de görülmektedir. Bu tüketicilerin, 

çoklu algılamaya dönük görüntüler, fanteziler ve duygusal uyarılma gibi etkilerle ürünü 

kullanma istediği oluştuğu anlaşılmaktadır.  

https://www.instagram.com/p/BeITi-eBpaZ/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Resim 4. 42: Samsung Markasının Ocak 2018 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeTCOfRhrqE/?hl=tr&takenby=samsungturkiye 

23. Ocak. 2018 tarihinde 4 bin 625 kişi tarafından en çok beğeni alan gönderi yukardaki 

fotoğraftır. 7 Aralık 2017 günü Galaxy A serisiyle tbt yaparak bu seriyi tüketicilerine 

tekrar hatırlatmaya çalışan Samsung markası, bugün yeni Galaxy A8 ve A8+’ı 

tüketicilerine sunarak ürün tanıtımını yapmaktadır. Bu fotoğrafta, Galaxy A8 

telefonlarının üç farklı renk seçeneği ile seçim hakkını tüketicilere bırakarak ister klasik 

istersen de cesur tarzda modelleri tüketicinin beğenisine sunmuştur. Kenar kavisleriyle 

rahatlığa, ergonomik bir kavrama sağlayacağına yönelik ürün hakkında bilgilendirme 

yapmaya devam etmektedir. Arkadaki parmak izi okuma özelliğine vurgu yaparak 

telefonların kilidini açmak, selfie çekmek ve parmak taratmanın daha kolay olacağına 

yönelik çağrışım yapmaktadır. Galaxy A8 ve Galaxy A8+’ın arka kamerası, parmak 

okuyucusu ve renk seçeneklerine yönelik tüketicilere bilgi vermek ve yeni ürün 

tanınırlığını arttırmak için böyle bir fotoğrafı paylaşmayı tercih etmiştir. Ürüne yönelik 

renk seçeneğine dikkat çekerek aslında Galaxy A8 serisi için marka farkındalığı 

oluşturarak tüketicilerin yeni serisiyle algılarında yer etmeye çalışmıştır. Bu fotoğrafa 

yönelik tüketicilerden gelen yorumlardan dikkat çekenler Tablo 4. 53’de 

örneklendirilmiştir: 

 

 

https://www.instagram.com/p/BeTCOfRhrqE/?hl=tr&takenby=samsungturkiye
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Tablo 4. 53: Resim 4. 42’a Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 salihdaggecen  Güzel telefon, teşekkürler 

 miley.fm Siyah  

 miley.fmA8plus 

 hamiyetarslanSiyah , orkide grisi ve gold renkleri var mavi nerden cikti:) 

 berkaykencBronz 

 emroztml Fiat nedir bellimi acaba? 

 melek_btl Mavi @samsungTurkiye 

 nevzatdmrl Her zaman siyah... 

 hamiyetarslan Siyah, orkide grisi ve gold renkleri var mavi nerden cikti:) 

 mustafa_can_6827en iyiyi si a serisi çünkü hem nazik ve şirin duruyor 

 utkukaanarasan Tasarım çok güzel ancak ben bir çift kamera beklerdim 

 zehraniha Siyah 

 mozandogan Ortadaki güzel  

 fi.ferhat Gold 

 sinanozkan4747 Her zaman SİYAH 

 celikmuhammedd Siyah  

 bilal__bykz__61 Maviiii  

 bartubaha Mavi 

 gurkan_ceran Iyide pahali o kadar ovuyorum samsung’u sizden bile cok 

ovuyorum bir telefon hediye ederseniz sevinirim  
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeTCOfRhrqE/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Yukarda pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerden gelen 283 yorumdan 

öne çıkanlar belirtilmiştir. Genel manada; klasikten vazgeçmeyen siyah rengi tercih 

eden kararlı bir tüketici yapısı görülmektedir. Markayı beğenen ona bir kişilik atfeden 

ve o kişilikle kendisini bütünleştirerek ürünle bir bağ kurmuş tüketici biçimi de 

görülmektedir. Galaxy A serisinin marka kişiliğini hem nazik hem de şirin bulan 

tüketici için ürünün kişisel değerinin arttığını ve tüketicinin ürün ile özleşmesini 

sağlamıştır. Renk konusunda çoğu tüketicilerin kararlı ve sabit tutumda olduğu ve 

alışılmış yapıdan vazgeçmediği de anlaşılmaktadır. Markanın yeni ürün tanıtımına 

yönelik yaptığı bu çağrışımlara,  genel olarak tüketicilerden olumlu tutum ve düşünce 

ortaya çıktığı görülmektedir.   

https://www.instagram.com/p/BeTCOfRhrqE/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BeTCOfRhrqE/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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Resim 4. 43: Samsung Markasının Ocak 2018 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bd4rGGMhvmM/?hl=tr&takenby=samsungTurkiye 

Samsung markasının 13. Ocak. 2018 tarihinde 98 kişi tarafından yorum alan gönderi 

Resim 4.43’deki fotoğraftır. Samsung bu paylaşımıyla aslında 23. Ocak. 2018 

gönderisinde tüketicilerine sunduğu Galaxy A8 ve A8+ serisinin ön tanıtımını yaparak 

tüketicilerin merakını arttırmaya çalışmaktadır. 10 gün öncesinden tanıtımına başlanılan 

Galaxy A8 serisinin ilk yazısı Resim 4.43’deki gibi yapılmıştır. Bu yazıya bakıldığında 

aslında A harfinin büyük yazılmasıyla A serisine yönelik bir çağrışımda bulunmaktadır. 

Yağmurda çamurda hiçbir şey olmaz, su geçirmez, ekranın dokunmatik algısı azalmaz 

ve normal güneşli bir havadaki kullanma kolaylığıyla devam edileceğine yönelik ürün 

hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yazıda yazanla A harfinin iç efekt görüntüsü 

bulutlu ve kapalı bir hava formatında yapılarak bu mesajı destekler nitelikte olmakta ve 

ürün hakkındaki algılanan kalitenin değerini arttırmaktadır. Ayrıca bu tanıtım sloganıyla 

ürünün ekran kalitesine ve kameranın su geçirmezliğine yönelik marka vaadini de 

tüketicilerin algılayabileceği forma olduğu için böyle bir fotoğraf paylaşmayı tercih 

etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen ve gönderiyle alakalı yorumlar Tablo 

4. 54’te örneklendirilmiştir: 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bd4rGGMhvmM/?hl=tr&takenby=samsungTurkiye
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Tablo 4. 54: Resim 4. 43’a Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 fatih58bdk# A8PLUS 

 batuhan_guler07 güç 

 gfbserhat06Hayır 

 mehmet_gultekin x Sonsuz ekran 

 smpsmdlrmfm A8 gösterildi bence yeni bir model. B-m gibi 

 alvaro_mortefan A8 2018 

 _tadelleeS8 e benzetmeyin her telefonu ya s8 imizin farki olsun kalp 

 femrey1Galaxy A7 2018 mi yoksa 

 timur_konak l Tanitinda bir gorelim bakalim subat ayini bekletmeyin s9lar 

duzgun bisey olsun. @samsungturkiye 

 musabkaramannOoooo @baris_macit44 @dogugunes44 a8 geliyo 

 egny_134HAZIRIM  

 gozdagcaYaa üfff ne zaman söylesenize 

 alvaro_mortefanA8 2018 

 fatihakyasan03Çok zorlama 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bd4rGGMhvmM/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

Yukarda pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerden gelen yorumdan öne 

çıkanlar belirtilmiştir. Bu yorumlara bakıldığında markanın sadık tüketicilerinin 

markanın vermek istediği iletiyi anladığı görülmektedir. Büyük sabırsızlıkla ürünün 

çıkmasını bekleyen Galaxy A serisini deneyimlemiş ve yeni serisiyle heyecanlanan 

markaya bağımlılığı ve sadakat duygusu fazla olan tüketici eğilimi görülmektedir. 

 

Resim 4. 44: Samsung Markasının Ocak 2018 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bd7Vdw5BiHD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

Samsung markasının 14. Ocak. 2018 tarihinde 170 kişi tarafından en çok yorum alan 

gönderi Resim 4. 44’deki fotoğraftır. Bir önce ki posta ‘hazır mısın?’ diyerek tüketiciyi 

https://www.instagram.com/p/Bd4rGGMhvmM/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/Bd4rGGMhvmM/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/Bd7Vdw5BiHD/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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heyecanlandıran marka, ürünün gelmesine az kaldı yönünde tüketicinin beklentisini ve 

heyecanını arttırma stratejisi izlemiştir. Bu şekilde, tüketicilerin ürünü unutmamasını ve 

tanıtım faaliyetlerinin boş gitmemesini sağlamışta olmaktadır. Tüketicilere sürekli 

ürünü hatırlatarak bilgiyi işleyip taze tutmaktadır.  Bu fotoğrafta da ‘çok yakındA’ 

şeklinde paylaşımda bulunarak heyecanlarını ve arzularını taze tutmakla birlikte 

tüketicilerin beklentilerine de karşılık vermektedir. Yine A harfinin büyük yazılmasıyla 

A serisine yönelik bir beklenti oluşturmakta ve sinyal vermektedir. A harfinin düz mavi 

olması ve diğer gönderideki gibi içten bulut efektleri olmaması bu seferde telefonun 

rengi hakkında tüketiciye çağrışımda bulunmaktadır. Ürünü piyasaya çıkarmadan önce 

ürünle ilgili akılda kalacak, heyecanı ve merakı tetikleyecek çağrışımlarda 

bulunulmasını arzuladıklarından dolayı böyle bir gönderi paylaşmayı tercih etmiştirler. 

Bu fotoğrafa yönelik tüketicilerden gelen ve paylaşımla alakalı yorumlar Tablo 4. 55’de 

örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 55: Resim 4. 44’a Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 burakaktas21A8 ve A8+ geliyor. 

 sait__celikLütfen fiyatı çok uçuk olmasın , o kadar takip ediyorum  A8 2018 

modelini çok beğendim telefonu almayı çok istiyorum umarım fiyatı 

ağlamayacağım kadar yüksek olmaz , bir an önce çıksın artık ve çok pahalı 

olmasın @samsungTurkiye 

 01efe01efeA8 a8 plus 

 aydinkircaoglu1907Işınlanma olsun artık dünya para veriyoruz bu tele verdiğimiz 

paralarla marsa giderdik günü birlik ?? 

 heybesindekihikaye A . Serisi geliyor Yazmis yakindaaaa a harfii mavi 

 w.mehmet.x Gelsin lan artık 

 dgknsimsekk A 2018 

 thylmn Önce 2017 de gelecek dediğiniz chg75 monitörü piyasaya sürün 

 mukremin34 Bence A 8 (2018) gelecek 

 mukremin34 Çünkü A 8 'in 2017 modelini çıkarmadılar 

 ozgurydin A serisi 2018 dimi 

 krksfurkan58A8 ve A8+ 4 gb ram ve 64 gb hafiza ilee ? 

 zeliha_ygt_40 Neymiş yeni üye @samsungturkiye 

 cemalettinkrtbk Bunu Biliyoruz Zaten Galaxy S9 

 doganay.alii Sacma olmadımı nasıl bir seri a2015 a2016 a2017  

 ibrahim.762A 2018 serisi geliyo hazır olun 

 eminkync A serisi geliyor.  
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/Bd7Vdw5BiHD/?hl=tr&taken-
by=samsungturkiye 
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Yukarda pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerden gelen yorumdan öne 

çıkanlar Tablo 4. 55’de belirtilmiştir. Fotoğraftaki A harfinin büyük olmasından dolayı 

markaya ilgi duyan tüketicilerin markanın iletmek istediği mesajı anladığı görülmüştür. 

Sabırsızlıkla seriyi bekleye ve almak için büyük bir heyecan duyan tüketici yapısı 

görülmektedir. Psikolojik olarak rahatlamak için ürünü elde etmeyi arzulayan ve 

maksimum fayda elde edeceğine inanan ve alamama durumu söz konusu olduğunda 

mutsuz olacağına inan hedonik bir tüketici portresi görülmektedir. Diğer yandan 

çıkacak ürünün fiyatıyla ürünün işlev ve fonksiyonlarının eş değer ya da dengeli 

olmasını arzulayan ve ürüne vereceği paranın ürüne değer nitelikte olmasını bekleyen 

bilinçli bir tüketici eğilimi de görülmektedir.  

4.2.6.  Samsung Markasını Şubat Ayı-Sevgililer Günü Akıllı Telefonlarına 

Yönelik Paylaşımları ve Analizi 

Samsung markasının Şubat 2018’de paylaştığı gönderiler yeni ürün temalı, Galaxy A8 

temalı ve Galaxy Note 8 telefonun S Pen özelliğine yönelik temaları işlemiştir.  Ayrıca 

sevgililer gününe özel aşk, beraberlik, sevgi ve ilişki gibi 14. Şubat yönelik temayı da 

kamera kalitesine vurgu yaparak tüketicilerine sunmuştur. Bu ay içerisinde resmi 

İnstagram hesabındaki akıllı telefonlarına yönelik toplam 8 gönderiler tüketicilere 

sunulmuştur. Paylaşımlar gün gün ayrılmış, beğeni ve yorum alan başlıklar altında 

sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4. 56’de Samsung markasının resmi İnstagram 

hesabındaki Şubat 2018 ay içerisinde paylaşılan gönderiler verilmiştir. 

Tablo 4. 56: Samsung markasının Şubat Ayı/Sevgililer Gününe Özel Paylaşımları 

Tarih Gönderi Sayısı Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

1.Şub.18 1 998 50 

2.Şub.18 1 1528 72 

9.Şub.18 1 984 28 

9.Şub.18 1 1007 34 

10.Şub.18 1 3603 50 

14.Şub.18 1 1449 70 

20.Şub.18 1 1204 81 

22.Şub.18 1 1518 43 
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Bu 8 gönderi içerisinden Tablo 4. 56’de görüldüğü üzere en çok beğeni alan ilk iki 

gönderi 02. Şubat. 2018 ve 10. Şubat. 2018 gönderileridir. Bunun dışında tüketiciler 

tarafından en çok yorum alan ilk iki gönderi de 14. Şubat. 2018 ve 20. Şubat. 2018 

postlarıdır. Toplam 4 gönderi; marka iletişimi ve tüketici açısından değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeye ilk olarak beğeni gönderileri analiz edilip daha sonra yorum 

gönderileri pazarlama ve marka iletişimi bağlamında ve tüketicilerin yorumlarından 

örnekler alınarak analiz edilmiştir.  

 

Resim 4. 45: Samsung Markasının Şubat 2018 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeszomChSZ5/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

2. Şubat. 2018 tarihinde 1528 kişi tarafından beğenilen gönderi Resim 4. 45’deki 

fotoğraftır. Samsung markası bu fotoğraf ile yeni Galaxy A serisinin ön kamerasının 

netliğine ve çekim kalitesine yönelik hedef kitlesini bilgilendirmek için bu postu 

paylaşmayı tercih etmiştir. Fotoğraftaki üç kişinin yüzündeki netlik, konfetilerin 

görüntüde kaymadan flue çıkmamış olması böylece Galaxy A serisinin ön kamerayla 

çekilen, öz çekim kalitesine hitaben hedef tüketicilerde farkındalık oluşturmaktadır.   

Kişilerin yüzlerinin pürüzsüz çıkması, ön kameranın odak noktasındaki kişileri iyi 

yakalayıp fotoğrafa bir canlılık katması ve son olarak ekran genişliğine vurgu 

yapmasından dolayı bu fotoğraf, ürünün ön kamerasıyla ilgili tüketicilere çağrışımları 

sunmaktadır. Bu nedenle, Samsung markası yeni Galaxy A serisinin ön kamerasına 

yönelik tüketiciler tarafından algılanan kaliteyi arttırmak için bu fotoğrafı paylaşmayı 

tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik tüketiciler tarafından yapılan 72 yorum içerisinden 

seçilmiş dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4. 57’de belirtilmiştir: 
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Tablo 4. 57: Resim 4. 45’a Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 Hayrettin. ozcelik.129Tüm firmalar senede 1 model çıkartıyor Samsung 5 'in 

altında model çıkarmıyor bu bahane değil tabi sonuçta yapıyorsan hazırlıysan 

minareyi çalan kılıfını hazırlar ama anlayışlı olmak gerekir genelde  

 _kucuk_prens._ Aşırı şekilde pahalı olan bir cihaz #a8 ve #a8plus  

 Seitaridistr Başka A ama Turkcell de falan yok nasıl A bu 

 valehserbetliS8 varken ne gerek var a8 e Samsung da bokunu çıkarıyor artık 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BeszomChSZ5/?hl=tr&taken-

by=samsungturkiye 

 

Yukardaki Tablo 4.57’de pazarlama ve marka iletişimi bağlamında tüketicilerden gelen 

yorumdan öne çıkanlar belirtilmiştir. Galaxy A8 yeni serisiyle çekilmiş bu fotoğrafa 

yönelik yapılan yorumlara bakıldığında ürünü aşırı pahalı bulanlar ve ön kamerası ne 

kadar iyi olsa da ve buna yönelik tanıtım yapılsa da tüketicilerin ürüne yönelik algılı 

fiyatından dolayı takdir almamaktadır. Bilinçli ve faydacı bir tüketici profili 

görülmektedir. Ek olarak, kısa zamanda art arda birçok ürün tanıtımı yapması 

tüketicilerdeki kalite algısını da etkilediğini görülmektedir. Samsung markasının 

geliştirmiş olduğu başka bir akıllı telefonundan memnun kalan tüketicilerin o akıllı 

telefona yönelik bir faaliyet yapılmaması Galaxy A8 gereksiz ve değersiz görülmüştür. 

Genel olarak; Galaxy A8 serisini beğenmeyen ve haz duymayan ayrıca ürüne karşı bir 

bağımlılığı ve sadakati olmayan tüketici eğilimleri görülmektedir.  

 

Resim 4. 46: Samsung Markasının Şubat 2018 Ayında En Çok Beğenilen Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfA0ppnh8e8/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 

10. Şubat. 2018 tarihinde 3 bin 603 kişi tarafından en çok beğenilen gönderi Resim 4. 

46’daki fotoğraftır. Galaxy Note 8’in S Pen’iyle süslenip yepyeni bir hal alan bu 

fotoğrafı paylaşmıştır. Böylece, markanın tüketicilerine gösterdiği önemi ve değeri ifade 

https://www.instagram.com/p/BfA0ppnh8e8/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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ederek marka imajını güçlendirmektedir. Tüketicilerinden gelen bu fotoğrafın S Pen’le 

yaratıcı bir hal alması hedef kitlenin algısında Galaxy Note 8’i tekrar çağrışımlarla 

hatırlatmaktadır. Böylece ürün, tüketicinin zihninde kaybolmadan tekrar akıllarına 

getirilerek onların tutum ve davranışlarında yönlendirici etki yaratmaya çalışılmıştır. 

Kadıköy-Eminönü vapurunun Kadıköy’e yaklaşırken çekilmiş bu fotoğrafla; 6,3 ekran 

genişliğine ve alan derinliğine vurgu yapılmıştır. Vapurun, tam kadraj ve odak nokta 

olarak objektife alınması arka planda kayma ve bulanıklık olmaması aksine daha yakın 

ve daha net olması çift OIS ve optik zoom özelliğine yönelik bilinirliliği 

pekiştirmektedir. Martılar uçarken ve bayrak dalgalanırken netliğin kaymaması, 

fluelaşmaması, bireylerin net ve sabit gözükmesi, vapurdaki renklerin canlılığı gibi 

özellikler sunarak kamera kalitesine yönelik tüketici algısını olumlu etkilemektedir.  

Ayrıca güzel fotoğraflar oluşmasına sağlayan optik görüntü sabitleme özelliğine yönelik 

farkındalığı da arttırmaya çalıştığı söylenebilir. Note 8 akıllı telefonların S Pen özelliği 

ayrıcalığıyla, fotoğrafların yeni bir tarz kazanması ve tüketicilerle iletişim kurmak için 

yeni bir yol olmasından ötürü hedef kitleye mesaj iletmektedir. S Pen’in geniş fırça ya 

da kalem özelliği sayesinde; martının çizimi, vapurdan çıkan dumandaki extra koyuluk, 

çay bayrağının çizimi ve içerisindeki kırmızılığa kadar çizim alternatifliğiyle 

oluşturulmuş plan ve oraya çıkan görüntü Galaxy Note 8 kullanıcılarının yaratıcılığını 

konuşturacağına dair marka vaadinin ispatı niteliğinde olmuştur. Bu fotoğrafa yönelik 

tüketiciler tarafından yapılan 50 yorum içerisinden gönderiye yönelik dikkat çekici 

yorum örnekleri Tablo 4. 58’de belirtilmiştir: 
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Tablo 4. 58: Resim 4. 46’a Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 yu41er47  Valla Note 8 ile bizde efsane fotoğraflar çekiyoruz ve çekmeyi 

öğretiyoruz bize de bir teşekkür etmeniz gerek @samsungturkiye  

 aydinulasma Nasil fotolar.cekiuorsunuz bana da ogretirmisiniz 

 incikyuksel123 Ben kendim yaptım #benceböyle .. 

 ayhan_matiz Ya bunlar gercekten varsa ama 

 yeldakaptaner Ben de #BenceBöyle dedim ama haka gelmedi 

 sanemcik34Bunlar çok iyi olmuş.  

 Nessertby Harika olmuşlar  

 Unsaltulin Ellerinize sağlık nefis olmuşlar 

 enescankar@furkanikov biz daha kâğıda çizemiyoruz adam telefonda sanatını 

konuşturmuş o değildi Note 8 aşıqım benim 

 alaattincagil Bunu beğendim  @alaattincagil 

 armanalkan başarılı 

 mobyturk Fantastic!! Çok güzel 

 yigitaydin.3m1920 süper olmyş 

 isikcan718 Note 8 kalp 

 erdincbuzcu Note 8 de böyle özellik var da ben mi bilmiyorum @samsungturkiye 
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfA0ppnh8e8/?hl=tr&taken-    

by=samsungturkiye 

Ürünü seven, hayran kalan ve deneyimleyip ürünle bir bağ oluşturmuş, markanın 

verdiği vaatlerin doğruluğunu memnuniyetleriyle dile getirmiş ve ürünle kendisini 

bütünleştirmiş hedonik bir tüketici yapısı görülmektedir. S Pen ile yapılmış bu 

çalışmayı beğenen ve başarılı bulan tüketicilerde Galaxy Note 8 akıllı telefonuna 

yönelik olumlu imaj oluşturmasına sebep olmuştur. Markanın, ürünün özelliklerine 

yönelik oluşturmak istediği farkındalığı algılayan tüketicilerde ürünün S Pen özelliğiyle 

ilgili bir merak oluşturduğu da görülmektedir.   

 

Resim 4. 47: Samsung Markasının Şubat 2018 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfLk9IyhFkK/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye 
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14. Şubat. 2018 tarihinde 14 Şubat sevgililer gününe ithafen özel bir günde paylaşılan 

Resim 4. 47’deki gönderi 70 kişi tarafından yorum alırken 1449 kişi tarafından da 

beğenilmiştir. Sevgililer gününün yalınlığı, netliği ve anlamını göstermek için renk 

doygunluğu, doğru flaşlama ve pozlama tekniği uygulanarak paylaşılan bu fotoğrafla ön 

kameranın çekim etkisini ortaya koymaktadır. Galaxy A8 akıllı telefonların çift kamera 

özelliğine vurgu yapmaktadır. Marka, ön kamerasının tanıtımını yapmayı tekrarlayarak 

tüketicilerde yeni seri için bir tutum ve davranış oluşturmayı amaçlanmaktadır. Çift ön 

kameranın net odaklanma moduyla öz çekimin zarafetini yansıtan bu fotoğraftaki portre 

efekti, arka planı bulanıklaştırarak kişileri ön plana çıkarmıştır. Çiftin yüzlerinin 

pürüzsüz olması, parlak çıkması ve kıyafetlerindeki renk canlılığı fotoğraf çekmeden 

önce ayarlanan güzellik efektinin etkisini yansıtmaktadır. Böylece, sevgililer günü 

temalı bu fotoğraf ile Galaxy A8 akıllı telefonla anın güzelliğini bozmadan, kaliteli, 

canlı ve net çekimlerin çift kameranın etkisi ile daha güzel olduğuna yönelik 

bilgilendirmeler sunmaktadır. Odak noktasına sevgilileri koyarak bir anlam bütünlüğü 

yakalamış ve bu bütünlük tam bir şekilde tüketicilerin algılayabileceği formda 

olabileceği için böyle bir fotoğrafı paylaşmayı tercih etmiştir. Bu fotoğrafa yönelik 

tüketicilerden gelen dikkat çekici yorumlar Tablo 4. 59’de örneklendirilmiştir: 

Tablo 4. 59: Resim 4. 47’a Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 nurikanun Telefon 10 numara 5 yıldız şuan a8 plus kullanıyorum 2 gün önce 

aldım bundan önceki cihazım Note 3 tu hala çalışıyor 6 sene kullandım hiç 

arıza yasamadım çok memnunum iyi varsın Samsung kalp A8plus tamamdır 

 samsungTurkiye @nurikanun Olumlu geri bildiriminiz için çok teşekkür 

ederiz. A8’inizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.  

 sait__celik @xxece_sarixx Doğru ilk sızıntıları ortaya çıktığından beri bu 

modeli takip ediyorum bence s8 den bile daha iyi bir model hele hele ön 

kamerası bir başka dediğiniz gibi hakkını veriyor ama orta sınıf bir telefon üst 

sınıf fiyatına satılıyor.  
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfLk9IyhFkK/?hl=tr&taken by=samsungturkiye 

Samsung markasının akıllı telefonlarını deneyimleyip çok iyi yorumuyla markaya karşı 

bir ilgi duyan markayla kendisini bütünleştirip ürünlerine karşı haz duygu barındıran 

bağımlı bir tüketici eğilimi görülmektedir. Markanın bu sersini beğenen memnun kalan 

diğer modellerle kıyaslayıp markanın sunduğu vaatleri doğrulayıp yine de fiyatına 

karşılık değerin eşit olmadığını düşünen bilinçli ve kararsız bir tüketici yapısı da 

görülmektedir. 

https://www.instagram.com/p/BfLk9IyhFkK/?hl=tr&taken%20by=samsungturkiye
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Resim 4. 48: Samsung Markasının Şubat 2018 Ayında En Çok Yorumlanan Görseli 

Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfbFQdABf00/?hl=tr&takenby=samsungturkiye 

  

20. Şubat. 2018 tarihinde 81 kişi tarafından en çok yorum alan ve 1204 kişi tarafından 

beğenilen gönderi Resim 4. 48’deki fotoğraftır. Bu paylaşımla marka, yeni bir seri 

geleceğinin sinyalini vermektedir. 9 rakamıyla gelecek serinin yeni bir ürün olacağını 

Galaxy Note 8 ya da Galaxy A8’in devamı değil de S serisinin devamına bir atıfta 

bulunduğu potansiyel tüketicileri tarafından anlaşılmaktadır. Çünkü biliniyor ki; S serisi 

hariç diğer serilerde yeni çıkmıştı. Bu paylaşımdaki 9 renginin mor olması gelecekteki 

akıllı telefonda mor renk seçeneğinin olacağına yönelik bir çağrışım sunmaktadır. 

Kamera yeniden tasarlandı ya da tüm bildiklerinizi unuttun şeklindeki paylaşımları 

kamera kalitesini arttırdığını, en iyisi ve en ileri kamera kalitesi tasarladıklarına dair 

vaatler sunarak beklentileri arttırmaktadır. Böylece tüketicilerde, ürüne yönelik bir 

heyecan ve merak uyandırmaya yönelik pazarlama stratejisi uygulamaya çalışılmıştır. 

Ayrıca, yeni ürün tanıtımına yönelik bir paylaşım yaparak tüketicileri lansmana 

hazırlamakta ve algılarında yer etmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de kamera 

kalitesine yönelik vurgu yaparak bir düşünce oluşturmaktadır. Bu paylaşıma yönelik 

tüketicilerden tarafından yapılan dikkat çekici yorum örnekleri Tablo 4. 60’da 

belirtilmiştir: 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BfbFQdABf00/?hl=tr&takenby=samsungturkiye
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Tablo 4. 60: Resim 4. 48’e Yönelik Tüketicilerden Gelen Yorumlar 

 kdrgc Heyecanla bekliyoruz  (tüketici burada kalp emojisi kullanmış) 

 _tuanabzts_ Şaşırtıcı SAMSUNG hahaha 

 tulaydemir1988  Samsung S9 mu yoksa fotoğraf makinesi mi yoksa Note 9 mu 

 samsungturkiye@tulaydemir1988 İletişim bilgilerinizi DM ile göndermeniz 

halinde size en kısa sürede ulaşıp cihazlarla ilgili bilgi verebiliriz. Dilerseniz 

“http://bit.ly/2iLULri” linkinden cihazları inceleyebilir, sipariş verebilirsiniz. 

Ayrıca 444 77 11’i arayıp 14’ü tuşlayarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz.  
Kaynak: Erişim Tarihi: 25. 07. 2018, https://www.instagram.com/p/BfbFQdABf00/?hl=tr&taken-
by=samsungturkiye 

Genel olarak yapılan yorumlara bakıldığında markayı takip eden ve sadakat duygusu 

bulanan tüketicilerin çıkacak seriyi doğru tahmin edebildiği görülmektedir. Fakat bazı 

tüketicilerde Samsung markasının kısa zamanda çok yeni seri çıkarmasından dolayı 9 

rakamının hangi seriye ait olduğu tahmin edemediğini görülmektedir. Bu durum 

markayla kendisini tam bütünleştirmemiş ve markaya yönelik bilgisinin fazla 

olmadığını göstermektedir. Ürünü büyük bir heyecanla bekleyen, tanıtım gecesine 

katılmak isteyen ve arzulayan bunun büyük bir mutluluk vereceğini düşünen 

tüketicilerde hazcı tüketim eğilimi görülmektedir. Bu durum markanın bu gönderisiyle 

oluşturmak istediği merakı ve heyecanı tüketicilerde başarılı bir şekilde elde ettiğinin 

ispatı niteliğindedir.  

4.3 Apple ve Samsung Markalarının Instagram Hesaplarındaki Akıllı 

Telefonlarına Yönelik Marka İletişim Çalışmalarının Karşılaştırılması 

Apple ve Samsung gibi pazarda lider markalarının resmi İnstagram hesaplarında akıllı 

telefonlarına yönelik Eylül 2017 ayından Şubat 2018 ayı dâhilinde 6 aylık süreç 

değerlendirilmiştir. Bu iki pazarda lider markaların İnstagram hesapları incelendiğinde 

Apple markasının tek bir İnstagram hesabı olduğu ve dünya çapında yöneterek tek bir 

sosyal medya aracılığıyla tüm tüketicilere ulaşmaktadır. Samsung markasıysa; 

bulunduğu hedef pazarlara özel Instagram hesabı açmış ve incelemeler sonucu 

İnstagram’da tam 23 ülkeye özel hesap açtığı verisine ulaşılmıştır.  Bu bilgiler ışığında 

Apple’ın küresel bazda yürüttüğü marka iletişim çalışmalarıyla Samsung’un yerel bazda 

yürüttüğü marka iletişim çalışmaları değerlendirilerek bundan sonra yapılacak 

çalışmalar için yeni kapı açacaktır.  Bu değerlendirme, her aya özel olarak en çok 

beğenilen iki post ile tüketiciler tarafından en çok yorum alan iki post çerçevesinde 

incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda pazarda lider olan bu iki markanın altı aylık 

https://www.instagram.com/p/BfbFQdABf00/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
https://www.instagram.com/p/BfbFQdABf00/?hl=tr&taken-by=samsungturkiye
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toplam beğeni ve toplam yorum sonuçları ayrı tablolar halinde sunulmuş ve tablolar 

ışığında, Apple ve Samsung markalarının İnstagram üzerinden akıllı telefonları için 

yürüttükleri marka iletişim çalışmaları yorumlanmıştır. 

Tablo 4. 61: Apple Markasının Global İnstagram Hesabındaki Akıllı Telefonlarına 

Yönelik 6 Aylık Paylaşımları ve Analizi 

APPLE 

AYLAR GÖNDERİ SAYISI BEĞENİ SAYISI YORUM SAYISI 

EYLÜL 11 871.743,00 10.858,00 

EKİM 31 1.088.303,00 6.728,00 

KASIM 21 1.488.453,00 9.412,00 

ARALIK 22 1.823.784,00 10.226,00 

OCAK 39 2.152.918,00 10.038,00 

ŞUBAT 35 2.372.146,00 10.713,00 

TOPLAM 159 9.797.347,00 57.975,00 

 

Yukardaki Tablo 4. 61 incelendiğinde Apple markasının küresel İnstagram hesabında 

Eylül 2017 ayında Iphone X’in tanıtım faaliyetlerini yürütmesine rağmen paylaştığı 

gönderi sayıları diğer aylara göre daha az olduğu görülmektedir. Fakat buna rağmen 871 

bin 743 beğeni ve 10 bin 858 yorum alarak hem bu ay içerisinde satışı yapılan Iphone 8 

ve 8 plus’a hem de 10. yıla özel Iphone X’e yönelik dikkat çekmesi ve ürüne yönelik 

merak içeren paylaşımlarına tüketicilerin ilgi gösterdiği görülmektedir. Özel ayların 

dışında Iphone X’e yönelik uyguladıkları dikkat çekme ve ürüne karşı tüketicilerde 

farkındalık oluşmaya yönelik çalışmalar, Ekim 2017 ayı içerisinde de ağırlık verilerek 

ürünü tüketicilerin beğenisine daha çok sunulmuştur. Bu ay, her güne bir gönderi 

düşecek şekilde ürünün tanıtımını yapan paylaşımlar sunarak Kasım 2017’de çıkacak 

Iphone X’ın lansmanı için çalışmalarına devam eden bir stratejiyle karşılaşılmıştır. 

Tüketicilerin ürünle ilgili zihinlerini taze tutarak onlarda bir algı oluşturacak ve sahip 

olma duygusunu arttırarak faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu durum, markanın İnstagram 

hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ürünlerin tanıtım faaliyetlerine onu deneyimleyenler 

aracılığıyla vererek hem güven oluşturmakta hem de kalitesine yönelik tüketicilerde bir 

tutum oluşmasını sağlamaktadır. Global bir İnstagram hesabı yürütmesinden dolayı tüm 

pazarlara tek bir sosyal medya aracından iletişime geçerek farklı tüketici yapılarını da 

bir çatı altında topladığını ve biz olgusunu oluşturmaya çalıştığı gözlemlenmiştir. 3 

Kasım 2017 itibariyle Iphone X akıllı telefonların 57 ülke pazarında satışa çıkması ve 
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bir önceki aya göre tüketicilerden gelen beğeni ve yorum sayılarının bir artış 

oluşturmuştur. Markanın bir önceki aya göre daha az gönderi paylaşmış fakat daha fazla 

tüketicilerden geri dönüş almıştır. Bu durum markanın ürün satışa çıkarmasıyla beraber 

kamera kalitesine yönelik paylaştığı gönderilerle profesyonel fotoğraf çekme 

özgürlüğüne vurgu yaparak onları satın almaya teşvik edecek stratejilere yöneldiği 

görülmektedir. Aralık 2017 ayında markanın en çok tüketicilerde iletişimde olduğu ay 

konumundadır. Bunu ana etmenlerinden biri yeni yıla hazırlık bağlamında 

yorumlanabilir. Diğer taraftan bu ay, markanın hem 10. Yıla özel çıkardığı telefon hem 

de Iphone 8 Plus’a yönelik tüketicilerden gelen geri dönüşlerin bir ifadesi biçiminde de 

yorumlanabilir. Aralık 2017 ayı yorum ve beğeni sayılarının geçtiğimiz aylardan yüksek 

olması, ürünlerin tüketiciler tarafından beğenildiği markanın vaatlerinin tüketicilerin 

ilgisini çektiği biçimde yorumlanabilir. Diğer taraftan, Ocak 2018’e hazırlık çalışması 

kapsamında tüketicilerin dikkatini çekerek ürünün niteliklerine yönelik faaliyetleriyle 

satın almayı teşvik edecek ve marka değerini yükseltecek çalışmalarda benimsediği 

söylenebilir. Şöyle ki; paylaştığı fotoğraflarla kameranın profesyonel çekimine daha 

fazla vurgu yapan paylaşımlarda bulunmuş ve farkındalığı arttıracak iletişim 

çalışmalarına yöneldiğini göstermektedir. Ocak 2018 markanın hem yeni yıla hem de 

sevgililer gününe yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında son çıkardığı Iphone serisinin 

üç ürünü olan Iphone 8, Iphone 8 Plus ve Iphone X’in fotoğraf çekim kalitesine yönelik 

paylaşımlardan oluşmaktadır. Günde bir posttan daha fazla gönderi paylaşarak 

tüketiciyle en çok iletişime geçtiği bu ayda, markanın tüketicilerine ürünlerini 

hatırlatma ve ürünün satın alınmasına yönelik çağrışımlarda bulunulmuştur. Bu ayda 

ürünün kamera özelliğine yönelik çağrışımlar sunarak, tüketicilerde markaya yönelik 

oluşan bilgiyi işlemekte ve herhangi bir akıllı telefon almayı düşünen tüketicide ürünü 

hatırlamasına yardımcı olmasına yönelik iletişim çalışmaları uygulanılmıştır. 

Tüketicilerden gelen yorumların geçtiğimiz aylardan yüksek olması markanın yürüttüğü 

iletişim çalışmalarının tüketiciler tarafından karşılık verildiğini, ilginin ve merakın 

oluştuğu söylenebilir. Her geçen ay tüketicilerden gelen beğenilerin ve yorumların 

yükselmesi markanın iletişim çalışmalarındaki başarısını ve sunduğu vaatlerin 

tüketicilerin ilgisini çektiği bağlamında yorumlanabilir. Özel aylar kapsamında, Şubat 

2018’deki Apple, bir önceki aya göre gönderi paylaşımları az gözükse bile bu ayın 28 

gün olması aslında markanın iletişim faaliyetlerine en fazla önem verdiği ay olabilir. 
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Tüketicilerden gelen beğeni ve yorumların diğer aylardan yüksek olması sevgililer 

gününe ithafen yorumlanabilir. Markanın bu ay kapsamında marka vaadini duygusal 

fayda üzerinden ilerleten Apple, tüketicilerin hislerine ve duygularına hitap edecek ve 

Iphone telefonla çekilmiş fotoğraflar paylaşarak ürün bilinirliliğini arttırmaya 

çalışmıştır. Buna karşılık tüketicilerden gelen toplam 2 milyon 372 bin 146 beğeni ve 

10 bin 713 yorum markanın iletişim çalışmalarında tüketicilerle oluşan bağlılığını 

arttığını göstermektedir. Ek olarak; Eylül 2017’den Şubat 2018’e kadar tüketicilerden 

gelen beğen ve yorum sayılarının zamanla artması tüketicilerdeki marka değerinin de 

yükseldiğini yansıtmakla beraber yorumlarda farklı ivmelerde olsa da genel olarak 10 

bin civarında olması Apple’ın tüketicilerle arasındaki iletişimin değerini göstermektedir. 

Ayrıca sadık bir tüketici portresi olduğunu ve markaya ilgi duyan aktif takipte olduğu 

bir tüketicide bulunmaktadır. Sonuç olarak, Tablo 4.61’e bakıldığında markanın, sosyal 

medya hesabını özel günlerde daha aktif kullandığını ve tüketiciler de bu aylarda daha 

fazla markayla iletişime geçtiği görülmektedir. Markanın ilerleyen aylarla yaptığı 

faaliyetler sonucu tüketicilerden gelen beğenilerin ve yorumlarında yükselmesi 

markanın Instagram hesabında doğru bir strateji uyguladığı ve tüketicilerinin ilgisini 

çekebilmeyi başardığı söylenebilir. Bu durum, markanın 6 ay öncesine göre daha fazla 

tüketiciler tarafında ürün bilinirliliği sağladığına yönelik başarısını göstermektedir. 

Ayrıca markanın, kamera özelliklerine yönelik tüketiciye sağlayacağı ayrıcalıkları 

verdiği çağrışımlarla tüketicilerin dikkatini çektiğini göstermektedir.   

Tablo 4. 62: Samsung Markasının Yerel Instagram Hesabındaki Akıllı Telefonlarına 

Yönelik 6 Aylık Paylaşımları ve Analizi 

Samsung markasının Türkiye’ye özel İnstagram sayfasındaki 6 aylık tüketicilerden 

gelen beğeni ve yorum sayıları Tablo 4. 62’de belirtilmiştir. Tablo 4.62 

değerlendirildiğinde; Samsung markasının @SamsungTurkiye adıyla İnstagram sayfası 

SAMSUNG 

AYLAR GÖNDERİ SAYISI BEĞENİ SAYISI YORUM SAYISI 

EYLÜL 4 8.351,00 444,00 

EKİM 4 3.624,00 183,00 

KASIM 4 7.221,00 260,00 

ARALIK 9 7.581,00 678,00 

OCAK 7 16.565,00 733,00 

ŞUBAT 8 12.291,00 428,00 

TOPLAM 36 55.633,00 2.726,00 
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açması bulunduğu ülkede daha çabuk ve daha kolay benimsetilmek istenmesi 

bağlamında yorumlanabilir. Markanın İnstagram hesabındaki akıllı telefonlarına yönelik 

paylaşımlarına bakıldığında; Eylül 2017, Ekim 2017 ve Kasım 2017 aylarındaki gönderi 

sayıları aynı değerde olsa da tüketici yorumlarında ve beğenilerinde aşağıya doğru bir 

ivme oluşturmuştur. Bu durum, markanın Eylül 2017’de çıkardığı Samsung Note 8’e 

yönelik tüketicilerdeki ilgiyi ve etkiyi devam ettiremediğini ve onlarla olan iletişimini 

sürdüremediğini göstermektedir. Böylece markanın yeni ürün tanıtım faaliyetlerinde 

sosyal medya hesabında tüketiciyi elde tutacak ve daha fazla tüketiciyle iletişime 

geçecek bir marka iletişim çalışması uygulayamadığı formunda yorumlanabilir. Yeni 

ürün çıkardıktan sonra devam eden aylarda markanın pasif kalması ve ürünün 

fonksiyonuna ve işlevine yönelik paylaşımlarına devam etmemesi yani sabit kalması 

tüketicilerde bir ilgisizliğe yol açtığı görülmektedir. Böylece diyebiliriz ki; markanın 

yeni ürün tanıtım faaliyetleri devamında doğru bir pazarlama iletişim çalışmalarıyla 

ilerleyememesi İnstagram hesabında pasif kalmasına neden olmuştur. Sonucunda da 

tüketici ile iletişim kuvvetinin azalmasına sebep olmuştur. Aralık 2017 ayı itibariyle 

Samsung markasının tüketicilerle bulunduğu etkileşimin arttığı görülmektedir.    Bu 

durum, markanın yeni yıla hazırlık bağlamında yorumlanacağı gibi çıkacak yeni Galaxy 

serisine yönelik iletişim çalışmaları şeklinde yorumlanabilir. Bu kapsamda, 

tüketicilerden gelen yorum ve beğenilerin artmasıyla iletişime geçecek imkânların artığı 

ve yeniliklerle tüketicilerini şaşırttığının göstergesi niteliğinde olmuştur. Aralık 2017 

ayına göre, Ocak 2018 ve Şubat 2018 kapsamında yaptığı pazarlama iletişimi 

çalışmaları az olmasına rağmen tüketicilerden gelen geri dönüşler iletilmek istenen 

mesajın doğru ve uygun konumlandırıldığını ve tüketiciler tarafından da bir farkındalık 

oluşturduğunu göstermektedir. Markanın yeni yıl ve sevgililer günü kapsamında yaptığı 

çalışmalar, tüketicilerin iletiye geri dönme davranışlarını arttırmıştır.  Samsung’un Ocak 

2018 ayı içerisindeki yorum ve beğeni sayılarının diğer aylardan daha yüksek olması 

yeni yıl ve yeni ürün tanıtım faaliyetleri kapsamında yorumlanabilir. Bu ayda markanın 

hedef tüketicilerinin etkinlik ve ilgi alanlarına girmeyi başardığını tüketicilerle 

arasındaki etkileşimin arttığını göstermektedir. Sonuç olarak; Tablo 4. 62’de, Samsung 

markasının @SamsungTurkiye hesabında özel günler kapsamında yürüttüğü iletişim 

faaliyetlerinde tüketicilerinin daha fazla dikkatini çektiği ve zihinlerinde daha çok yer 

ettiği görülmektedir. Diğer aylara göre daha fazla geri dönüşler alan Samsung’un özel 
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günler kapsamında yaptığı pazarlama faaliyetleri tüketicilerin daha fazla ilgisini 

çekmiştir. Ek olarak,  Samsung markası özel günler kapsamında tüketicilerinin 

duygularına ve hislerini iyi analiz ettiğini ve onların ne istediğini bilerek yürüttüğü 

iletişim faaliyetleri diğer aylara göre daha yüksek olması tüketicilerle arasındaki 

etkileşim göstermektedir.  

Genel manada; küresel Apple İnstagram hesabıyla yerel Samsung İnstagram 

hesabındaki akıllı telefon ürün grubuna yönelik yürüttükleri marka iletişim çalışmaları 

ayrı ayrı yukarı ki bölümlerde anlatılmıştır. İletişimsel açıdan değerlendirmenin 

sonucunda diyebiliriz ki; Apple markasının küresel formda yürüttüğü ve ‘biz’ olgusunu 

oluşturmaya çalıştığı İnstagram hesabıyla, Samsung markasının bulunduğu pazara özel 

oluşturduğu ve ‘sizden biriyim - sizin markanızım’ izlemindeki İnstagram hesabının 

6(altı) aylık süreci incelenmiştir. Bu süreçte, akıllı telefonlarına yönelik tüketicilerden 

gelen beğeni ve yorumlar betimlenmiştir. Gelen tablolardan Tablo 4.61 ve Tablo 4.62 

değerlendirilmiştir. Bu iki pazarda lider markaların İnstagram hesaplarında akıllı 

telefonlarına yönelik yürüttükleri marka iletişim çalışmalarında; Apple markası 

postlarını tek bir ağ üzerinden tüm pazarına duyururken Samsung markasının her ülkeye 

özel hitap ettiği, değerlerine özel günlerine önem verdiği ve oranın resmi diliyle 

hesaplar oluşturduğu görülmüştür. Bunun sebebi, Apple markasının dünyayı evrensel 

bir köy olarak görmesi ve tek bir çatı altında yönetilmesi gerektiği düşüncesiyle yaptığı 

fakat Samsung markasının da her ülkenin diline ve özel günlerine yönelik durumlara 

önem vererek bulunduğu ülkede sahiplenilme, bende sizden biriyim duygusu ve 

bağlılığını oluşturmaya çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca bulunduğu pazarda 

tüketicilerin kendilerini özel hissetmesine markanın vermek istediği mesajın tüketiciler 

tarafından kolay anlaşılmasına neden olmaktadır. Samsung markasının olumlu olumsuz 

tüketicilerden gelen tüm yorumlara dönmesi diyalog tarzında iletişim stratejisini 

benimsediğini ve tüketici memnuniyetine önem verdiğinin göstergesi olmaktadır.  

Böylece markayla sorun yaşayan bir tüketiciye geri dönüş sağlayan Samsung, satış 

sonrası memnuniyet stratejisini de İnstagram üzerinden yürütmektedir.  

Marka iletişimi açısından Apple’ın yürüttüğü iletişim çalışması, Samsung’un 

markasınınkine göre daha kolay denilebilir. Çünkü tek bir ağ üzerinden tüm 

tüketicilerine ulaşıp hepsinin aynı anda bilgi ve düşüncelerinden veri elde edebilmekte, 

hitap ettiği ülkenin dilini, resmi günlerini ve dini değerlerini takip edip bu tür durumları 
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içeren paylaşımlarda bulunmayarak sosyal medya yönetimini daha meşakkatsiz hale 

getirdiği söylenebilir. Aslında Apple, İnstagram hesabını tam bir açık hava reklam 

tarzında kullanmaktadır. Bu nedenle Samsung gibi tüketici şikâyetlerine geri dönmediği 

sadece ürünlerini deneyimleyenlerden gelen fotoğrafları @apple sayfasında paylaşarak 

tüm pazara duyurmakta, yorum ve düşünceleri de tüketicilerine bırakmıştır. Fakat dil 

olarak evrensel olan İngilizce dilini kullanması hedef pazardaki her tüketicinin İngilizce 

bilmediğini de düşünürsek markanın tüketicileriyle arasındaki iletişim azaltacağı ve 

anlaşmazlığı ya da yanlış anlaşılmaya neden olacağı için markanın yürüttüğü marka 

iletişiminin değerini azaltabilmektedir. Buna ek olarak; Apple markasının İnstagram 

yönetiminde tüketicilerinin olumlu ve/veya olumsuz düşüncelerine dönmemesi 

markanın İnstagram hesabında monolog bir pazarlama iletişimi yürütmektedir.  

Apple’ın İnstagram hesabındaki içerikleri, akıllı telefonunu deneyimleyen tüketiciler 

tarafından oluşturulmaktadır. Bunu da İnstagram giriş sayfasında ‘burada yer edinmek 

için #ShotoniPhone tagini kullanın’ yazısıyla tüketicilerini içerik oluşturmak için teşvik 

etmektedir. Aslında bu stratejiyle; ürünü mü benden değil, onları deneyimleyenlerden 

görün algısını da oluşturarak ürünü tanıtımını deneyimleyenlere bırakan bir çalışmayla 

ilerlemektedir. Böylece markaya yönelik tüketicilerde bir güven algısı oluşturarak 

markanın kendi değerini de yükseltmesine katkı sağladığı bağlamında yorumlanabilir.  

Fakat Samsung, kendi sosyal medya hesabını kendisi yöneltmektedir. Böylece Apple 

gibi ürünü deneyimleyenler aracılığıyla içerik oluşturulmadığı direk Samsung 

tarafından iletilerin tüketicilere verildiği ve tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı bir platform 

olarak pazarlama iletişim faaliyetini yürütmektedir.  

Bu iki dev ve pazarda lider markaların akıllı telefonları kapsamında, Apple’ın 

çoğunlukla kamerasının çekim kalitesine yönelik bir farkındalık oluşturacak 

faaliyetlerde bulunmuştur. Samsung markası, sadece kamera kalitesine yönelik değil 

ürünün diğer işlevsel özelliklerine yönelik farkındalıkta oluşturmaya çalışmaktadır. Tek 

bir nokta üzerinden durmayan Samsung, tüketicilerine bu telefonu alırsanız kamera 

hariç S Pen, geniş ekran, inceliği gibi extra özelliklerine vurgu yaparak pazarlama 

faaliyetlerinde ürün genişleterek çağrışımlarda bulunmaktadır.  
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SONUÇ  

Bu bölümde; araştırmanın kimliği, süreci ve elde edilen sonuçların özetlendiği bir özet, 

elde edilen bulgular yorumlandıktan sonra araştırma ile varılan noktayı ifade eden bir 

yargı ile araştırmacının özgün değerlendirmelerini içeren öneriler yer almaktadır. 

Gelişen teknolojik araçlarla birlikte artık markalarda etkinlik alanlarını değiştirmeye 

başlamışlardır. Markalar, tüketicilere daha kolay ulaşabildikleri ve interaktif iletişim 

sağladıkları dijital platformlara öncelik vermeye başlamıştır. İnternetin gelişmesi ve 

ilerlemesiyle birlikte artık her birey bu platformda kendini göstermektedir. İnternet, 

hem işletmelere hem de tüketicilere sanal dünyada önemli avantajlar sunmaktadır. 

Markalarda bu gücünün farkına vardığı günümüz dijital dünyasında tüketicilerin 

beklentilerine göre hareket etmeye başlamıştır. Çünkü artık hayatımıza internetin 

girmesiyle birlikte kuramcı Osgood ve Schramm’ında belirttiği gibi firma ile tüketici 

ürünleri hakkında tüketiciden geri dönüş alırken oluşabilecek olumsuz durumlara 

müdahale edebilmektedir. İnstagram sayesinde tüketiciler hem işletmelerin hedef kitlesi 

içinde yer alır hem de kendileri arasında resmi olmayan bir iletişim kurmuş olmaktadır. 

Bu durumda tüketici tatmini sağlama konusunda sıkıntı çeken firmalar için sakıncalı bir 

durum oluşturabilir. Çünkü tüketiciler arasında gerçekleştirilen iletişim olumsuz iletiler 

içeriyorsa ürünün ortadan kalkmasına yol açabilmektedir. Sosyal medya da pazarlama, 

kişilerin elektronik postalar aracılığıyla dijital ürünleri başkalarına gönderme ve onların 

da bu iletiyi göndermelerini teşvik etme üzerine kurulu iletişim ve dağıtım platformu 

olarak açıklanabilir. 

Günümüzde markaların en etkili pazarlama tekniklerinden biri olan içerik 

pazarlamasının teknoloji dünyasına taşımasıyla birlikte etkisini daha fazla göstermeye 

başlamıştır. Instagram aracılığıyla pazarlamanın internet ortamına taşınmasıyla oluşan 

sosyal pazarlama tanıtımları, tüketicilerin hem tükettiği hem de tanıtım faaliyetlerini 

kendi şahsi sosyal medya hesaplarında yayınlayarak kaynak durumuna geçmiştir. 

Böylelikle markaların hedefinde olmayan tüketicilere de ulaşarak markaya karşı bir 

farkındalık oluşmasına ve marka bilinirliliğinin artmasına neden olmaktadır. En iyi 

marka iletişim faaliyetleri; tüketicinin aklında kalan ve geri dönüşler alan paylaşımlar 

oluşturmaktadır. Böylelikle markalar,  tüketicinin en çok olduğu mecralardan biri ve en 

popüleri olan İnstagram’da tüketicilerle buluşmaktadır.  
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İnstagram, dünyada en çok izlenen, kullanılan ve günümüz tüketici portresine daha hızlı 

ve daha kolay ulaşılabilen interaktif bir iletişim platformudur. Markalarda kendi marka 

iletişim faaliyetlerini yürüterek tüm hedef kitlelerine tek bir koldan daha hızlı ulaşmakta 

ve daha çabuk geri dönüşler alarak pazarlama iletişimi çalışmalarını yürütmektedir. Bu 

platformdan beğeni ve/veya beğenilmeme durumları öğrenilmekle birlikte bireylerin 

yaptığı yorumlara da bakılabilir, anında değerlendirme ve geri dönüş 

sağlanabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; Instagram’ın marka iletişimindeki önemini göstermeyi 

amaçlamaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel sorunsalı; tüketicilerin tüketim 

eylemine yönlendirilmesinde markaların sosyal medya üzerinden kurdukları marka 

iletişim stratejileri analiz edilmiştir. Çalışmanın yöntemi; nitel araştırma yöntemlerinden 

yola çıkarak betimleme yöntemi kullanılmıştır. Betimleme yönteminin yapılması için 

elde edilen veriler değişken olasılıklı örneklem tekniği ışığında seçilmiş ve yorumlara 

yer verilmiştir.  Bu araştırma sonucunda; markaların akıllı telefonlarına yönelik 

Instagram hesaplarında tüketicileriyle yürüttükleri marka iletişim çalışmalarına, özel 

günlerde daha fazla önem verdikleri ve tüketicilerle iletişiminin genel günlere kıyasla 

daha iyi olduğu görülmüştür. Markaların marka bilinirliliği ve tüketicileriyle ilişkilerini 

arttırmaları için paylaşım sayılarını genel olarak arttırmalı ve tüketicilerine varlıklarını 

unutturmamaları gerekmektedir. Böylece tüketicilerin zihinlerinde marka imajı 

geliştirmesi, ürüne yönelik bir algı oluşması ve sadakat duygusunun gelişip etkileşimsel 

iletişimi artması için İnstagram’daki iletişim faaliyetlerine önem vermeleri 

önerilmektedir.  

Bu çalışma için belirlenen ve araştırma sonucunda elde edilen incelemeler ışığında 

çalışmanın amacı için oluşturulan varsayımların ve araştırma sorunların 

değerlendirilmesi aşağıda yapılmıştır: 

 

Tablo 4.61 ve Tablo 4.62 incelendiğinde Apple markasının Samsung markasına kıyasla 

tüketicileriyle daha çok iletişime geçecek eylemlerde bulunmuştur.  İki pazarda lider 

markanın özel günlere önem verdiği ve tüketicileriyle iletişimlerinin en yoğun olduğu 

aylarda faaliyetlerinin de yoğun olduğu görülmektedir. Tüketiciler markayı hatırlatma 

ve markaya yönelik oluşacak farkındalığı arttırmak için özel aylardaki iletişim 

çalışmalarına önem verdikleri ve tüketicilerle arasındaki iletişimi yüksek tutmaya 
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çalışacak çalışmalar yapmaktadır. Gönderi sayılarının diğer günlere göre fazla olması ve 

bunun akabinde tüketicilerden gelen beğeni ve yorum sayılarını yüksek olması özel 

günlerdeki marka bilinirliliğine ve ürün tanıtımına yönelik faaliyetlerin tüketicilerin 

dikkatini ve ilgisini çektiği ve tüketiciyle etkileşiminin fazla olduğunu göstermektedir. 

Böylece; ‘özel günlerde yapılan paylaşımlar marka iletişimi güçlendirir’ varsayımı 

kabul edilmiştir.  

 

Samsung markası, Eylül 2017’de yeni ürün tanıtım çalışmaları bir sonraki aylarda da 

aynı oranda yapılması tüketicilerle bir iletişimsel kopukluk meydana getirmiş. Böylece, 

Samsung markasının Apple markasına kıyasla yeni ürün tanıtım faaliyetlerine özen 

göstermediği ve doğru bir marka iletişimi yürütmediği için Ekim 2017, Kasım 2017 ve 

Aralık 2017 aylarında tüketicileri ilgisinde azalma meydana gelmiştir. Fakat Apple, 

Eylül 2017 ayında çıkardığı Iphone X tanıtımlarına sonraki aylarda da devam etmesi 

hatırlatma ve zihinde yer edinme stratejisini kullandığı şeklinde yorumlanabilir.  

Böylece, ‘markaların Instagram hesaplarını kullanma oranları arttıkça 

tüketicilerin ürünün sosyal medya hesabına bağlılığını ve iletişimi de arttığı 

durumu’ varsayımı kabul edilmektedir. 

 

Apple markasının farklı ivmelerde olsa tüketici yorum ve beğenilerinin aynı oranda 

gitmesi ve yükselmesi markanın tüketicilerle arasındaki ilişkisini ve iletişimini 

ilerlettiğinin göstermektedir. İki dev markanın, özel günler haricinde Aralık 2017 

ayında paylaşımlarının diğer aylara göre fazla olması gelecek yeni yıla ve sevgililer 

gününe hazırlık kapsamında yorumlanabilir. Aralık 2017 sonrası yeni yıl kapsamında 

Ocak 2018 ve sevgililer günü kapsamında Şubat 2018 aylarında yapılan paylaşımlara 

önem vermesi, gelen yorumların ve beğenilerin bunun ışığında artması, markanın 

tüketicilerle iletişimin arttığının ve tüketicinin markanın paylaşımlarına ilgisinin 

arttığını göstermektedir. Bu durumda ‘markaların İnstagram’daki paylaşımlarının 

artması tüketicilerdeki marka bilinirliliğinin ve farkındalığının da artmaktadır’ 

varsayımı kabul edilmiştir.  

 

Son olarak;  Tablo 4. 61 incelendiğinde markaya bağlılığı ve sadakati sürekli değişen ve 

markanın 6 (altı) aylık zamanda yürüttüğü iletişim çalışmalarında tüketicilerle tam bir 
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iletişim faaliyetinde olmadığı ve iletişim faaliyetini arttırdıkça tüketicilerden geri 

bildirim aldıklarını görülmektedir. Bu da markanın inişli çıkışlı bir altı aylık iletişim 

stratejisi yürüttüğünün göstergesidir. Apple markası, marka iletişiminde ve pazarlama 

faaliyetlerinde süreklilik arz eden bir yatırım faaliyeti içerisinde olması tüketicilerinde 

markaya yönelik ilgisinin arttığını paylaşım oranlarının yükselmesinden 

anlaşılmaktadır. Apple sunduğu vaatleri sonraki aylarda devam ettirmesi tüketicilerinde 

takibine ve ilgi göstermesine sebep olmuştur. Fakat Samsung markasının, 

paylaşımlarına bir ürün çıkardıktan sonraki aylarda çalışmaları ilerleterek devam 

ettirmemesi tüketici ilgisinde azalmaya ve iletişimsel kopukluğu sebep olduğu 

anlaşılmaktadır. Böylece diyebilir ki: ‘günümüzde tüketiciyi elde tutmak, tüketiciyle 

etkileşimi devam ettirmek, iletişimi sürdürmek ve böylece İnstagram kullanımına 

önem vermek marka iletişimi açısından önemlidir.’ varsayımı kabul edilmiştir.   

 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara ve verilere göre belirlenen araştırma soruları 

aşağıda değerlendirilmiştir: 

‘Markaların tüketicilerle kurduğu iletişimde iletişim aracı olarak İnstagram’ın 

yeri nedir?’ araştırma sorusu; Apple ve Samsung markalarının İnstagram hesaplarının 

yönetimlerinde, yeni ürün tanıtım faaliyetlerini ve ürün fonksiyonlarını tüm pazara 

duyurmak, tüketicilerin ilgisini ve dikkatini çekecek aksiyonlar yaparak onları ürünü 

satın almaya yönlendirecek bir iletişim aracı olarak kullanmaktadır. Görsel unsurların 

ağırlıklı olduğu ve vurgulamak istenilen unsurun iletildiği, tüketicilerin beğeni ve 

yorumlarına hızlı elde edilebilen etkileşimli bir pazarlama iletişimi aracı konumundadır. 

Markaların gerek özel günlerde gerekse genel günlerde marka bilinirliliğini ve ürüne 

yönelik talepleri oluşturmak için İnstagram, tüketicilere hızlıca ulaşmada popüler bir 

mecra konumdadır. Bunun nedeni; teknolojinin gelişmesi ve herkesin internet kullanıcı 

olduğu günümüzde İnstagram kullanımı markaları için önemli bir değer niteliği 

taşımaktadır. Apple’ın küresel ve Samsung’un yerel İnstagram yönetmesiyle iki 

markada akıllı telefonlarının fonksiyon ve işlevlerine yönelik farkındalık ve bir tutum 

oluşturmak için İnstagram hesaplarını kullanmaktadır. Apple markası küresel yönettiği 

hesabı, tüm hedef pazarına daha hızlı ve çabuk ulaşacağı bir mecra konumundadır. 

Samsung markasının yerel yönettiği İnstagram hesabındaysa, tüketicileriyle bağlılığa ve 

etkileşime yönelik iletişim kurmaktadır. Böylece; markaların tüketicilerle kurduğu 
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iletişimde iletişim aracı olarak İnstagram’ın yeri, tüketicilerde farkındalık oluşturmak ve 

tanıtım faaliyetlerini yürütmek üzerine tüketicilerle etkileşimde bulunduğu bir yer 

olmaktadır.  

 

‘Markalar özel günlerde İnstagram hesaplarında nasıl bir marka iletişimi stratejisi 

kullanmaktadır?’ araştırma sorusuna; Apple ve Samsung markasının özel günler 

kapsamında yaptıkları marka iletişim çalışmaları; o ayın anlam ve önemine yönelik 

içerikleri, akıllı telefonlarının kamera kalitesiyle yansıtarak ürünün dikkat çekiciliğine 

yönelik farkındalık oluşturmaktadır. Akıllı telefonlarının kalitesine ve işlevlerine 

yönelik tüketicilerde tutum oluşturacak, algılarında yer edinecek, ürün bilgilendirmesi 

ve marka farkındalığına yönelik bir iletişim çalışması kullanılmıştır. 

  

‘Markalar İnstagram hesaplarında, tüketiciyi tüketime teşvik eden içerikler nasıl 

vermiştir?’ araştırma sorusuna; Apple markası ürünü deneyimleyen tüketicilerin 

perspektifinden çekilmiş fotoğrafları yayınlayarak tüketicilerde ilgi ve merak 

uyandırmaya yönelik içerikler kullanmaktadır. Böylece tüketicilerde güven oluşturarak 

tüketime teşvik etmektedir. Samsung markası akıllı telefonlarının fonksiyonlarına 

yönelik paylaşımlar yaparak tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıracağını ve sadece 

fotoğraf çekmekten ibaret olmadığını vurgulayan içerikler kullanmıştır. Bunu da çekilen 

fotoğrafları profesyonel tasarımcıların S Pen kalemle yeni bir hava katmasıyla 

oluşturarak vermiştir. 

  

‘Markaların İnstagram hesapları tüketici ve marka arasında etkili bir iletişim 

platformu mudur?’ araştırma sorusuna; markaların tüketicilerle diyaloğa yönelik bir 

iletişim tarzı yöneltmesi tüketici ve marka arasındaki oluşabilecek sorunu minimalize 

ederken krizi de önleyip memnuniyet oluşturmaya çalışmaktadır. Bu tarzda yöneten 

Samsung markasının paylaşımlarına gelen olumlu ve/veya olumsuz yorumlara geri 

dönüş yapması marka ve tüketici arasında ilişkiyi ve memnuniyeti arttırmaktadır. 

Samsung markasının, satış öncesi ve satış sonrası tüketicilerle iletişimini devam 

ettirmesi etkili bir iletişim oluşturmaktadır. Fakat Apple markasının, küresel yönettiği 

İnstagram hesabını açık hava tarzıyla yöneltmesi, ürünü deneyimleyen tüketicilerin 

deneyimlerini paylaşarak bırakması ve tüketicilerin olumlu ve/veya olumsuz 
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yorumlarına geri dönüşler yapmaması markayla tüketici arasında monolog bir iletişim 

tarzı oluşturduğundan etkili bir iletişim platformu olarak kullandığını söylemek 

mümkün olmamaktadır. Sosyal medya aracı olarak İnstagram’ın, diyalog tarzda 

tüketicilerle iletişim sağladığında, marka ve tüketici arasında etkili ve kontrol edilebilen 

bir iletişim platformu olmaktadır.  

 

Genel olarak; her geçen gün rekabetin arttığı ve hemen her bireyin sosyal medya hesabı 

olması markaların da sosyal mecralarda varlığını hissettirmesi ve inovasyona ayak 

uydurmaları gerekmiştir. Markalar için geleneksel medyanın aksine tüketicilerle bire 

bir, hız ve kolay iletişim sağlayabileceği ve geri dönüşler alabileceği platform olduğu 

için sosyal medya önemli bir değer olmuştur. Sosyal mecralardan 2010 yılında çıkan ve 

2012 yılında Facebook’la bağlanan İnstagram’ın Web 2.0 tabanın gelişmesiyle birçok 

tüketicilerin olduğu aktif bir platform olmuştur. Böylece, güncel ve popüler bir sosyal 

medya platformu olan İnstagram’da, markalar kendi kimliklerini oluşturup faaliyet 

alanlarını tanıtabilmekte ve tüketicilere bilgileri hızlı bir şekilde yollayabilmektedir.  

Araştırma bulgularından elde edilen verilere göre; markalar iletişim faaliyetlerini ve 

ürün tanıtım bilinirliliğini sağlamak için İnstagram’da sık sık veri paylaşmaları yaparak 

hedef tüketicilerini arttırdığını ve geri dönüşlerini de arttığı görülmektedir. Bir marka, 

bir sonraki ay bir önceki aya göre daha az iletişim faaliyetinde bulunuyorsa tüketicilerin 

ilgisinde ve markaya yönelik algısında bir düşme yaşanmaktadır. Bu araştırma 

kapsamında ele alınan ve markaların iletişim faaliyetleri açısından sosyal medya aracı 

olan İnstagram’ı; Apple markası, bir açık hava mecrasıyla aynı formda kullandığı 

görülmektedir. Ek olarak; Apple küresel yapıda yönettiği hesabında ‘biz’ duygusunu 

aşılayarak dünyayı bir küresel köy misali tüm pazarı tek bir hesapta kontrol ederek ve 

veri paylaşarak marka iletişim çalışmalarını tüm tüketici pazarına duyurmaya çalıştığını 

görmekteyiz. Ürününün özelliklerini ve işlevlerini onu deneyimleyenler aracıyla 

sunarak markasına yönelik güven algısı oluşturmaya çalıştığını ve böylece markaya 

yönelik oluşacak algılanan kaliteye katkı yapmaya çalışmaktadır. Her ay tanıtım 

faaliyetlerinin ve paylaşım sayılarının bir oranda gitmesi, tüketicilerden gelen geri 

dönüşleri artması ve iletişimsel olarak bir bağlılığı oluşması iletişim kuvvetinin 

varlığının göstergesidir.  
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Diğer yandan; Samsung markasının yerel yürüttüğü ve bulunduğu ülkenin dil, din ve 

özel günlerine önem verdiği İnstagram hesabı görülmektedir. Bu tarz bir yapıyla; 

yerellik olgusu altında ‘sizden biriyim’ imajı vermesi ülkelerde benimsetilmeye çalışan 

bir iletişim stratejisi içerisinde olduğu görülmüştür. Marka iletişimi bağlamında 

Apple’ın aksine diyalog tarzı iletişim sergileyerek tüketicilerine önem verdiği ve 

sayfanın kontrolünün bizde olduğu imajı verilmektedir. Tüketiciler tarafından oluşan 

sorunun krize dönüşmeden Samsung markasının dâhil olması müşteri memnuniyetine 

önem veren iletişim stratejisine sahip olduğu görülmektedir. İnstagram sayfasındaki 

akıllı telefon paylaşımlarına gelen kötü yorumları silmemesi marka iletişim 

çalışmalarında etik kurallara, ilkelere ve şeffaflık politikasına önem verdiğini de 

göstermektedir. Fakat Samsung markasının, özel günler kapsamı dışında paylaşımlara 

bir önceki aya göre çok önem vermemesi markaya yönelik geri dönüşlerin azalmasına 

sebep olmuştur. Sonuç olarak diyebiliriz ki: Markaların, marka iletişimi açısından 

sosyal medya kullanımına önem vermesi tüketicilerin geri dönüşlerinin artmasına ve 

iletişiminin kuvvetlenmesine sebep olmaktadır.  
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