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ÖZ 

SOSYAL MEDYA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ AMAÇLARI 

VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Merve Şimşek 

Yüksek Lisans Tezi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil Kireçci 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 
 

Geleneksel Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) pazarlama faaliyetlerini 

gerçekleştiren işletmelerin, sosyal medya teknolojilerine adapte olmaları ve 

organizasyonel uygulamalarını bu temel üzerine inşa etmeleri, pazarlama faaliyetlerini 

Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Yönetimi (SMMİY) kapsamı içerisinde yürüttükleri 

anlamına gelmektedir. 

Günümüzde markaların birçoğu pazarlama faaliyetlerinde yürütmekte oldukları 

geleneksel MİY uygulamalarına ek olarak sosyal medya teknolojilerini kullanabilmekte, 

organizasyonel yapılarını SMMİY kapsamında yapılandırabilmekte, çalışanlarına 

SMMİY konusunda eğitim verebilmekte; böylelikle, SMMİY pazarlama faaliyetlerinde 

etkinlik sağlayabilmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de SMMİY kullanım amaçları ve uygulamalarının 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma amacının temel hareket noktası, markaların 

geleneksel MİY uygulamaları, sosyal medya teknolojisi kullanımı, organizasyonel 

SMMİY uygulamalarının SMMİY pazarlama faaliyetlerine etkilerini belirlemek ve 

markaların hangi amaçlarla SMMİY uyguladıklarını tespit etmektir. Ayrıca, bu amaçların 

ifade edildiği ve ölçüldüğü araştırma modeli ve bu modelden hareketle oluşturulan 

hipotezlerin test edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilecek verilerin 

yapılacak diğer çalışmalara da katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sosyal Medya, Sosyal Medya Müşteri 

İlişkileri Yönetimi, Marka, Pazarlama İletişimi. 
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ABSTRACT 

AN ASSESSMENT ON THE PURPOSES AND PRACTICES OF 

SOCIAL MEDIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
 

Merve Şimşek 

Master Thesis 

Department of Public Relations and Publicity 

Marketing Communication Programme 

Advisor: Asst. Prof. Ayşe Nil Kireçci 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2019 
 

If enterprises adapt to the social media technologies and build its organizational 

practices on this basis while carrying out their traditional Customer Relationship 

Management (CRM) marketing activities, it means that they carry out their marketing 

activities within the scope of Social Media Customer Relationship Management 

(SMCRM). 

 

In today, many brands are able to use the social media technologies in addition to 

the traditional CRM practices they carry out in their marketing activities, constitute the 

organizational structures within the scope of SMCRM, provide training SMCRM for their 

employees, thus SMCRM can provide efficiency in marketing activities. 

 

This study aims to evaluate the intended use and the practices of SMCRM in 

Turkey. The starting point of the research aim is the traditional CRM practices of brands, 

the use of social media technology, and to determine the effects of organizational 

SMCRM practices on SMCRM marketing activities as well ass to determine the purpose 

of brands to apply SMCRM. Moreover, it is aimed to test the research model in which 

these objectives are expressed and measured as well as the hypotheses formed from this 

model. It is considered that the data to be obtained as a result of the research may 

contribute to the other studies. 

 

Keywords: Customer Relationship Management, Social Media, Social Media Customer 

Relationship Management, Brand, Marketing Communication. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Günümüzde marka sayılarındaki artış, tüketicilerin sosyal medyayı kullanarak 

iletişime geçmelerinden istifade ederek pazarlama çabalarını bu alana 

yoğunlaştırmaktadır. Markaların sosyal medya platformları üzerinden müşterilerle 

iletişime geçerek uyguladıkları sosyal medya müşteri ilişkileri yönetimini etkileyen 

unsurlar akademik literatürde ön plana çıkmaktadır. 

Geleneksel müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) faaliyetlerini uygulayan ve bunu 

sosyal medya teknolojisi kullanımı ile birleştiren, sosyal medya müşteri ilişkileri 

yönetimini (SMMİY) organizasyonel uygulamaları kapsamına alan markaların sosyal 

medya müşteri ilişkileri yönetimi pazarlama faaliyetlerini olumlu yönde etkileyeceği 

öngörülmüş, markaların sosyal medya müşteri ilişkileri yönetimi pazarlama 

faaliyetlerinin gelir odaklı olumlu yönde etkileri olacağı düşünülmüştür. 

Sosyal medya, 100 milyonun üzerinde blog ve forumlardaki sayısız tartışmalar, 

mevcut sosyal internet siteleri ile bilgi açısından topluma zengin bir kaynak 

sağlamaktadır. SMMİY araçları medya takibinde öncelikle pazarlama ve halkla ilişkiler 

alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin bloglar, sosyal ağ siteleri, forumlar, video ve resim 

paylaşım siteleri, mikroblog siteleri, tartışma grupları, görüş ve inceleme siteleri ve üst 

ana akım medyayı takip eden bir sosyal medya izleme aracıdır (Greenberg, 2010, s. 415). 

Son yıllarda veri madenciliği, metin madenciliği ve duygu analizi konusundaki 

literatür incelendiğinde aşağıdaki yazılım ve uygulamaların örneklenerek ön plana çıktığı 

görülmektedir. Örneğin Opinion Finder adı verilen program aracılığı ile kelime veya 

mesaj düzeyi yerine cümle düzeyinde duygu analizi yapılmaktadır. Her iletide bulunan 

birden çok öznel ifade tespit edilir ve bağlamsal bir kutup ile etiketlenir. Sözcük 

girişlerine (örneğin “çirkin”) ilk önce bir kutup (örneğin “negatif kutup”) atanır. Ancak, 

ifadenin son kutbu (içeriksel kutup); olumsuzluk, sözdizimi ve kipi gibi diğer 

özelliklerinden etkilenir. Örneğin, “çirkin” kelimesi önce negatif bir kutup olsa da, “çirkin 

değil” ifadesi olumlu içeriksel kutba sahiptir. Olumsuz anlam içeren çirkin kelimesi 

anlamındaki olumsuz kutuba rağmen, “değil, asla” gibi kelimeler ile birlikte cümle 

içerisinde kullanıldığında olumlu içeriksel kutba sahip bir cümle ortaya çıkacaktır. 

Örneğin “o kız çirkindir” ifadesindeki çirkin kelimesi olumsuz iken, “o kız çirkin 
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değildir” şeklinde iki olumsuz ifade bir cümle içerisinde kullanıldığında cümlenin 

anlamını olumlu hale getirmektedir (Abrahams vd., 2012, 88). 

 

1.1 Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı; İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve son 1 yıldır 

düzenli sosyal medya kullanan markaların, sosyal medya müşteri ilişkileri yönetimi 

amaçları ve uygulamaları üzerine bir değerlendirme yapmaktır. 

Araştırmanın alt amaçları ise aşağıda sıralandığı gibidir: 

 İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve son 1 yıldır düzenli sosyal medya kullanan 

markaların genel işleyişleri hakkında bilgiler edinmek ve sunmak. 

 İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve son 1 yıldır düzenli sosyal medya kullanan 

markaların sosyal medya kullanım süreleri hakkında bilgi edinmek ve sunmak. 

 İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve son 1 yıldır düzenli sosyal medya kullanan 

markaların sosyal medya kullanım tarzları hakkında bilgiler edinmek ve sunmak. 

 

1.2 Önem 

Araştırma, son 1 yıldır düzenli sosyal medya kullanan markaların sosyal medya 

uygulama ve yönetimleri ile ilgili ayrıtıları konu alacağı için markalara bu konu hakkında 

birçok yeni fikir sahibi olma şansı tanıyacaktır. Araştırma sonucunda elde edilen 

sonuçların, markalara daha iyi sosyal medya uygulamaları için çeşitli fikirler vereceği 

düşünülmektedir. 

 

1.3 Varsayımlar 

Bu çalışmanın verilerinin toplanma sürecinde ve değerlendirilmesinde; soru 

formunda yer alan soruların, katılımcılar tarafından içtenlikle cevaplanıldığı ve sayıltının 

var olduğunu kabul ettikleri varsayılmaktadır. 
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1.4 Sınırlılıklar 

Bu çalışmanın verilerinin toplanma sürecinde ve değerlendirilmesindeki 

sınırlılıklar aşağıda sıralandığı gibidir: 

- Bu çalışma; İstanbul ilinde faaliyet gösteren, son 1 yıldır düzenli sosyal medya 

kullanan markalar ile sınırlıdır. 

- Yüzyüze görüşme tekniği ile elde edilen veriler, son 1 yıldır düzenli sosyal 

medya kullanan marka yetkililerinin görüşleri ile sınırlıdır. 

- Araştırmada elde edilen veriler sorulan sorularla sınırlıdır. 

1.5 Araştırma Sorusu 

Araştırmanın sonuçları ile ilgilendiği sorular aşağıda sıralandığı gibidir: 

 İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve son 1 yıldır düzenli sosyal medya kullanan 

markaların genel işleyişleri nasıldır? 

 İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve son 1 yıldır düzenli sosyal medya kullanan 

markaların sosyal medya kullanım süreleri ne kadardır? 

 İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve son 1 yıldır düzenli sosyal medya kullanan 

markaların sosyal medya kullanım tarzları nasıldır? 
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BÖLÜM 2. İLGİLİ LİTERATÜR 

2.1 Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı 

Farklı yazarlar ve uzmanlar, müşteri ilişkileri yönetimini farklı bakış açıları ile 

değerlendirmiş ve tanımlamıştır (Payne ve Frow, 2005, s. 168). Bu nedenle, ilgili 

literatürde MİY’ne dair çeşitli tanımlarla karşılaşılmaktadır. MİY’in kırk sekiz farklı 

tanımını incelenmiş ve bu tanımları strateji, süreç, felsefe, yetkinlik ve teknoloji odağında 

beş kategoriye ayırmıştır (Öztayşi, 2011, s.97). Ancak bazı tanımlar gerçekten övgüye 

değerdir (Kumar, 2012, s. 9). 

Literatürdeki tüm tanımlar olmasa da; bazı tanımlar MİY’in sınırlarını çizmesi ve 

önemini vurgulaması açısından takdire değerdir: MİY, marka ve müşteri için üstün değer 

yaratmak amacıyla markaların kazanma, elde tutma ve seçilmiş müşteriler iale ortaklık 

etmesi şeklinde ifade edilen kapsamlı bir strateji ve süreçtir. Bu süreç; müşteri değeri 

sağlamada daha yüksek performansı elde etmek için pazarlama, satış, müşteri hizmetleri 

ve tedarik gibi organizasyon zinciri fonksiyonlarının bir bütün olarak uyumunu 

içermektedir (Parvitiyar ve Sheth, 2001, s. 5). Farklı bir tanıma göre; MİY, operasyon, 

satış, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, finans, bilgi teknolojileri ve internet kullanım 

gibi kurumsal unsurlardan faydalanan bir iş stratejisi olarak açıklanmaktadır (Chen ve 

Popovich, 2003, s. 673). 

Xu ve Walton, MİY’i bir yöntem, yazılım ye bazen de müşteri ilişkilerini düzenli 

bir şekilde kurumsal olarak yönetmeye yardımcı olan internet yetkinlikleri şeklinde ifade 

edilen bir bilgi endüstrisi terimi olarak tanımlamıştır. Bu terim müşteri memnuniyetini, iş 

kapasitesini, müşteri kârlılığını, müşteri memnuniyetini en üst düzeye  çıkarmak için 

marka ile müşteri arasında karşılıklı faydayı esas alan kaldıraç kuvvetidir (2005, s. 957). 

Boulding (2005) ve Lehmkuhl (2014) MİY’i, bilgi ve teknoloji kullanımını, 

süreçlerle bütünleşmeyi, çeşitli örgütsel işlevleri, karşılıklı değer yaratımını ve müşteri 

bilgisine olan erişimi içeren stratejik bir yönetim yaklaşımı olarak değerlendirilmiştir. 

(Buss ve Begorgis, 2015, s. 11). MİY sıklıkla “müşteri etkileşimi ve işlemlerini yönetmek 

amacıyla teknoloji kullanımı” olarak ifade edilmektedir (Hunter ve Perreault, 2006, s. 

96). 
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MİY ilişkisel pazarlama ilkeleri üzerine kuruludur, son dönemlerde büyük ilgi 

uyandıran modem pazarlamanın önemli gelişim alanlarından biri olarak kabul 

edilmektedir. MİY, sürekli gelişen pazarlama fikirlerine entegrasyon, işe yarar (elverişli) 

bilgi, teknoloji ve kurumsal yaklaşımların sonucudur. MİY hakkında yapılan 

incelemelerde, MİY’in alanı konusunda yapılan tartışmalarda genel bir tanımda 

birleşilmeye başlandığı anlaşılmaktadır. Buna göre MİY, karşılıklı değer yaratılması, 

verinin ve teknolojinin akıllıca kullanımı, müşteri bilgisinin edinilmesi ve bu bilgiler ile 

uygun paydaşlara nüfuz edilmesi, özel müşteriler ve/veya müşteri gruplan ile uygun uzun 

dönemli ilişkilerin geliştirilmesi ve markaların müşteri değerini arttırmak amaçlı olarak 

diğer markalar ile arasındaki ağlar üzerinden birçok alanda iş birliği yapılması süreçlerine 

katılımı olarak tanımlanan stratejiler bütünüdür (Payne ve Frow, 2006, s. 137) 

MİY kurumsal anlamda müşterilerle olan ilişkileri yönetmede bütüncül bir 

stratejidir. MİY’in faydaları, müşteri ilişkileri faaliyetleri ve müşteri iletişim 

personellerinin performansının ve etkinliğinin arttırılması için bilgi kullanılabilirliğinin 

genişletilmesini içerir (Kim, 2012, s. 84; Öztayşi, Kaya ve Kahraman, 2011, s. 97-88). 

MİY, müşteriler ile ilişkilerden elde edilen faydaların en üst düzeye çıkarılmasını 

amaçlayan çoklu bakış açısında sahip değerler dizisidir (Öztayşi vd., 2011, s. 97). 

MİY verileri ve ilgili analitik araçlar, çağrı merkezleri olan işletmelerde 

personellerin harcadığı iş gücü seviyelerini tahmin etmede, potansiyel yenilikleri tespit 

etmede sıklıkla kullanılmaktadır (Evans, 2010, s. 38). 

MİY’in algısına göre şekillenen birçok tanımı olmasına rağmen ancak bunlar 

arasında ayrım yapmak basit değildir. Bazı akademisyenler MİY’i tanımlarken; diğerleri, 

MİY’in stratejik konular, süreçler, örgütsel konular veya teknolojik durumlar gibi 

yönlerini tek tek vurgulamıştır (Lehmkuhl, 2014, s. 29). MİY, anahtar müşteriler ve 

müşteri grupları ile uygun ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak değer yaratımının 

arttırılmasıyla ilgili olan karşılıklı işlevsel bütünsel bir stratejidir. Bu strateji genellikle, 

müşteri bilgisine nüfuz etme ve müşteri kazanımı, daha iyi müşteri deneyimlerini 

sağlamak için veri ve teknolojinin akıllıca kullanımı, bütünleşik kanal stratejilerinin 

geliştirilmesi gibi uygun iş ve müşteri stratejilerini içerir. 

MİY, markaların müşteri verisini sağlanmasını, kullanılmasını, saklanmasını 

sağlayan bilgi iletişim teknolojilerinin kullanmasını; detaylı analizler sonrasında 



6 
 

bunlardan faydalanarak, müşterilerle ilişki kurmayı, devam ettirmeyi ve geliştirmeyi 

sağlayan; çalışanları, kurumu, iş süreçlerini ve pazar odaklılığını içeren örgütsel 

süreçlerdir (Akgün, İmamoğlu, Koçoğlu, İnce ve Keskin, 2014, s. 531). 

MİY’in merkezi odak noktası, müşteri bilgisinin yaratıcı, etkin ve verimli bir 

şekilde tasarlanması ve müşteri odaklı strateji uygulamasında avantaj sağlamasıdır. 

Başlangıçta, MİY stratejisi, satış gücü otomasyonu gibi müşteri çözümleri sunan bilgi 

teknolojileri olarak kabul edilirken; şimdilerde, ortak değer yaratmak amacıyla bütünsel 

bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Payne ve Frow, 2005, s. 168; Rodriguez, Ajjan 

ve Peterson, 2014, s. 86). 

 

2.1.1 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 

MİY ve ilişki yönetiminin temel bakış açısı markaların müşterileri ve/veya 

pazarlama aktörleri ile iş birliğine dayalı bir ilişkiye odaklanmaktır (Parvatiyar ve Sheth, 

2001, s. 4). Son yıllarda, çeşitli faktörler MİY’in hızlı gelişim ve evrimine katkıda 

bulunmuştur. Bu süreç, gelişmiş birçok sanayi endüstrisinde faaliyet gösteren üreticilerin, 

gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanmasıyla, müşteriler ile doğrudan 

etkileşimini sağlamıştır. Örneğin, havayolu, bankacılık, sigortacılık, bilgisayar 

yazılımcılığı ya da ev aletleri sanayi ve sarf malzemeleri gibi birçok endüstride, aracı 

olmadan (doğrudan iletişim süreci), pazarlamanın doğa mı hızlı bir şekilde değiştirmiş ve 

sonuçta ilişkisel pazarlamayı daha popüler hale getirmiştir. Veritabanı ve doğrudan 

pazarlama araçları, bu sektörlerde faaliyet gösteren endüstrilerin kendi pazarlama 

çalışmalarım kişiselleştirmelerine olanak vermiştir. Sonuç olarak, üreticilerin eskiden 

aracılar tarafından gerçekleştirilen bazı pazarlama fonksiyonlarına olan ihtiyacı sona 

ermiştir. Bu süreç ile birlikte tüketiciler de üreticilerin küçük yardımlarıyla, doğrudan 

sipariş, kişisel satın alma ve ürün veya hizmet kullanımı gibi görevleri üstlenmede istekli 

hale gelmiştir 

Globalleşme çeşitli ülkelerde pozisyonlarını güçlendirmeyi amaçlayan şirketler 

için önemli bir konudur. Global rekabet nedeniyle müşteri ilişkileri yönetiminin önemi 

giderek artmaktadır. Şirketler global pazarlarda varolabilmek için, özellikle müşterilerini 

elde tutmak ve pazar paylarını arttırmayı amaçlamaktadır. Bazı şirketler stratejik ve 
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teknoloji tabanlı MİY uygulamalarını kullanarak rakipleriyle etkin bir şekilde rekabet 

etmekte ve önde gelmektedir. (Chen ve Popovich, 2003, s. 126) 

MİY’in özellikle 1990’lı yılların ortalarında henüz genel olarak kabul edilmiş bir 

tanımı yokken, iş çevreleri arasındaki (B2B) pazarlama araştırmalarında üzerinde sıklıkla 

çalışılmış bir kavramdır (Trainor, 2012, s. 318). 

Küreselleşme, markaları derinden etkileyen, ülkelerin sınırlarının neredeyse 

ortadan kalkmasına yol açan ve markaları sıkı rekabet içerisine sokan bir süreci tanımla-

maktadır. Markalar, hayatta kalabilmek ve gelişebilmek adına zorunlu olarak farklılaşma 

yoluna gitmeye yönelmişlerdir. Çünkü neredeyse markaların birçoğu müşterilerini tatmin 

etmek için gerekli olan kaliteli ürünleri pazara sunmayı ve bu kaliteli ürünü uygun fiyata 

üretmeyi gelişen teknoloji yardımıyla gerçekleştirmeye başladılar. Teknolojik 

ilerlemeyle üretimi daha kaliteli ve uygun fiyata sağlamayı başardıktan sonra markaların 

rekabette bir adım öne geçebilmeleri için ellerindeki imkânların başında sadık müşterilere 

sahip olmak yer almaktadır. 1990’larda satıcı toplumun bilgi teknolojilerini uygulamaya 

geçirmesi ile MİY kavramı genişletilmiş; ancak, MİY daha yaygın olarak teknoloji 

çözümleri çerçevesinde kullanılmış, bilgi etkin ilişkisel pazarlama olarak tanımlanmıştır 

(Payne ve Frow, 2005, s. 167). 

Günümüzün iş dünyasında büyük rekabetin nedeniyle, işletmeler bir yandan daha 

fazla pazar payı kazanmak ve daha fazla müşteriyi elde etmek, diğer yandan müşterilerini 

tatmin etmek ve sadık hale getirmek amacıyla farklı pazarlama stratejileri ve programları 

uygulamak için mücadele etmektedirler. MİY uygulaması, bir pazarlama stratejisi olarak 

son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. MİY uygulaması sayesinde, işletmeler 

müşterilerine ilişkin bilgiye sahip olabilmekte ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak 

ve onları memnun etmek için bu bilgiyi ürün/hizmetlerine aktarabilmektedir. Bu şekilde, 

işletmeler müşterileri ile uzun süreli bir ilişki kurabilmekte ve müşterinin marka 

değiştirmesine karşı engelleri oluşturabilmektedir. Kökeni ilişkisel pazarlama olan MİY 

yeni bir disiplin olarak kabul edilmekte, akademik çevreler, ilişkisel pazarlama ve MİY 

kavramlarını sıklıkla birbirlerinin yerine kullanabilmektedir (Payne ve Frow, 2006, s. 

138). 

Günümüzde, teknolojik yeniliklerle elde edilen farklılaşmalar uzun süreli olma-

dığından, müşterilere benzersiz satış önerisi sunmak yerine müşteriyle bağlantı kurulan 
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her noktada müşterinin isteklerini karşılamak ve sorunlarını çözebilmek doğru bir müşteri 

ilişkilerini gerektirmektedir. Son otuz yıl içerisinde MİY’de ve ilişki yönetiminde 

sistematik olarak önemli gelişmeler sağlanmıştır (Frow, Payne, 2011, s. 80). 

2.1.2 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları 

Müşteri ilişkileri yönetiminin amacı, işletme modelleri, süreç metodolojileri ve 

interaktif teknolojileri kullanarak müşteri kazanmak ve müşteri bağlılığını yüksek 

seviyelere taşıyarak sürdürebilmektedir. Müşteri ilişkileri yönetiminde önemli olan doğru 

müşteriyi hedeflemek ve o müşteriyi edinmek için stratejiler geliştirmektir. Müşteri 

edinildikten sonraki aşamalardaki temel amaç sürekliliği sağlanan müşterinin sadakatini 

sağlamaktır. Bu bölümde MİY'in temel amaçları olarak kabul edilebilecek; müşterilerle 

ilişkilerin başlatılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinin uygulanması, yeni 

müşteriler el kazanılması ve elde tutulması ve böylelikle müşterileri kârlılığının etkili ve 

verimli bir şekilde detaylı olarak sunulmaktadır (Payne ve Frow, 2006, s. 136). 

Müşteri ilişkileri yönetimi, üstün müşteri değeri ve tatmini sağlayarak kârlı 

müşteri ilişkilerinin muhafaza ve inşaa edilmesinin genel sürecidir. Bir başka tanıma göre 

müşteri ilişkileri yönetimi (MİY), müşteri merkezli işletme stratejileri ve bu stratejileri 

destekleyebilecek satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, muhasebe, üretim, lojistik vb. 

işletme fonksiyonlarını kapsayan iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesini sağlayan ve 

bunları yaparken teknolojiden faydalanan bir yönetim sürecidir. Yapılan araştırmalar 

MİY faaliyetlerinin yararlarını sırasıyla müşteri bilgisinin edinilmesi, müşteriyi elde 

tutma ve müşteri memnuniyeti olarak ortaya koymuştur (Noel, 2015, s. 11). 

 

2.1.2.1 Müşteri Memnuniyeti 

MİY performansının markalar tarafından kullanılan dünya çapında ölçütlerinden 

biri ilişki memnuniyetinin ölçülmesidir. Şimdilerde birçok markada yaygın olarak 

kullanılmakta olan ilişki memnuniyeti ölçütü, müşteri memnuniyeti ölçütü ile benzer 

olup, markaların ilişki kurduğu ilişkisel ortaklarını genişleterek karşılıklı memnuniyeti 

sağlamasına yardımcı olmaktadır (Parvatiyar ve Sheth, 2001, s. 17). 

Etkin ve verimli bir şekilde müşteri ilişkilerini yönetmek müşteri memnuniyeti ve 

müşteriyi elde tutma oranlar mı arttırmaktadır (Chen ve Popovich, 2003, s. 683). 
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Çok sayıda markanın kullandığı kesitsel veritabanları, müşteri memnuniyeti daha 

fazla olan markaların MİY faaliyetlerine ve teknolojiye daha fazla yatırım yaptıklarını 

göstermiştir. Birçok sayıda markanın kullandığı diğer veritabanları ise kullanılan MİY 

uygulamaları ile müşteri bilgisinin arttırılmasının birbiriyle ilişkili olduğunu, bunun da 

artan müşteri memnuniyeti ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Boul W ding, Richard, Ehret 

ve Johnston, 2005, s. 157). 

Müşteri memnuniyeti, müşterilerin aldıkları ürün veya hizmetten edindikleri 

deneyim ve genel değerlendirmedir. Müşteri memnuniyeti, müşteri beklentileri ile ürün 

veya hizmetin gözlemlenen verimi arasındaki farktır. MİY faaliyetleri ile müşterilerin 

beklentilerinin karşılanması hedeflenmektedir (Öztayşi vd. 2011, s. 9790). 

Müşterilerin ilgilerine karşı tepki vermek, onları önemsemek ve dikkate almak 

şirketlerin müşterileriyle diyaloglarını yoğunlaştırmasına, onların beklentilerine karşılık 

vermesini sağlamaktadır. Bu sürecin sonunda müşteri memnuniyeti ve müşteri 

sadakatinin artması sağlanacaktır (Buss ve Begorgis, 2015, s. 12). 

 

2.1.2.2 Müşteri Edinmek ve İlişki Sürdürme 

Müşteri ilişkileri yönetimin ikinci aşaması müşteri kazanma aşamasıdır. Burada 

amaç; belirli bir müşteriye en etkili yoldan satış yapabilmek ve yeni müşterileri işletme 

bünyesine katmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için ise öncelikle müşterilere yönelik 

ihtiyaç analizleri yapılır, daha sonra oluşturma ve kapanış adımları gerçekleştirilir. 

Müşteriyi elde tutma konusunda, mevcut müşterinin yeni müşterilerden daha kârlı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca, değişen ürünleri mevcut müşterilere satma maliyetinin daha 

ucuz olacağı, müşteriyi elde tutmanın ürün ve hizmetlerin seviyesinin müşterilerin 

beklentisine olan uygunluğunun sağlanmasıyla en üst seviyeye çıkarılabileceği ve yeni 

müşteri kazanmanın pahalı olacağı şeklinde tartışmalar olmuştur (Peppard, 2000, s. 321). 

Müşteriler önemlidir ve ancak onları elde tutmanın ve memnun etmek daha 

önemlidir. İşlem temelli pazarlamaya geçilmesiyle birlikte uzun dönemli kârlılığın 

arttırılmasını amaçlayan, kökeni ilişkisel pazarlama olan MİY, yeni müşteriler 

kazanılmasını ve müşteri ilişkilerinin etkin yönetiminin sağlanması ile müşteriyi elde 

tutmanın öneminin vurgulandığı bir kavram olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, müşteriyi elde 
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tutmanın yeni ilişkiler sağlamaktan daha kârlı olduğu bilinegelmektedir. MİY stratejisi, 

yeni müşteri kazanmaya yardımcı olabilmekle birlikte, mevcut müşterilerle olan 

ilişkilerin sürdürülebilirliğini ve bu ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Müşteriyi 

elde tutmanın, yeni müşteri edinmekten daha az maliyetli ve daha kârlı olduğunu ifade 

etmiştir.(Chen ve Popovich, 2003, s 676). 

Müşteriyi elde tutma 1990’ların ortalarından bu yana önemli bir konu olmuştur. 

Ang ve Buttle (2006) yaptıkları çalışmada, müşteri tutma planlaması, bütçeleme, hesap 

verebilirlik, belgelendirilmiş şikâyet süreçlerinin ele alınması gibi birçok yönetim süreci 

ile müşteri tutma arasındaki ilişkileri ortaya koymuştur. Müşteriyi elde tutma markaların 

ilişkisel pazarlama uygulamalarının öncelikli hedefi olarak gösterilmiştir. Müşteriyi elde 

tutma planlaması süreçlerinde yapılan araştırmalarda, müşteri kaybetme noktasında 

müşteri değerini direkt olarak etkileyen, müşteri tutma stratejileri ve bunların müşteri 

tutmadaki rolü ve etkinliği değerlendirilmiş ve bu araştırmalara büyük ilgi olmuştur. 

Örneğin, araştırmacılar sadakat programları, müşteri klüpleri gibi bir dizi ilişki 

pazarlaması aracının katkılarını incelemiştir. Müşteriyi elde tutma, şirketlerin mevcut 

müşterileri ile ilişkilerini sürdürmesinde sağladığı başarıyı ifade eden bir kavramdır. 

MİY, şirketlerin satış ve çapraz satış faaliyetleri ile müşteri kazanmayı, müşteriyi elde 

tutmayı ve müşterilerle ilişkileri geliştirmeyi sağlayarak ekonomik anlamda 

performansının arttırmasını amaçlamaktadır. İlişkisel pazarlamanın ortaya çıkması ile 

birlikte pazarlamanın odak noktası yeni müşteriler kazanmaktan çok mevcut müşterileri 

elde tutmaya kaymıştır (Öztayşi vd., 2011, s. 9790). 

Müşteri edinimi, şirketin kârlı müşteri edinimindeki başarısını gösterir. Kâr 

edilebilir müşterilerin hedeflenmesi, kanallar aracılığı ile sunulan imkânların uyumu ve 

geliştirilmiş fiyatlandırma, MİY’in en önemli faktörlerindendir. Pazar payı kavramı, 

müşterilerin satın almalarını rakip şirketler arasında nasıl bölüştürdüğü olarak tanımlanır 

(Öztayşi vd., 2011, s. 9790). 

Pazarlama yöneticileri için yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri tutmak 

için sürekli bir çözüm bulmak çok önemlidir. Şirketler müşterileri ile ilişkilerinde onları 

ne kadar bu ilişkilerine dâhil eder ve onlar ile bütünleşirse, çalışma ilişkileri o kadar kalıcı 

olur. Ayrıca, yüksek müşteriyi elde tutma oranları ve sürdürülebilir kârlılık arasında güçlü 

bir ilişki bulunmaktadır (Rosman, 2013, s. 20). 
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2.1.2.3 Müşteri Yaşam Boyu Değeri 

Markanın yaşam boyu müşteri değerlerinin bilinmesi, her müşteriye aynı şekilde 

yaklaşmak yerine müşteriye değerleri gözönünde bulundurularak, özel yaklaşımlar 

sunma imkânı verecektir. Markanın yaşam boyu müşteri değerini belirlemesi markaya 

gelecekte faaliyet göstereceği alanları belirlemede yardımcı olacaktır. Yaşam boyu 

müşteri değerini belirlemek ve yönetmek oldukça meşakatli bir iştir ve teorik olarak 

yaşam boyu müşteri değerini belirleme yöntemleri bilinse de gerçek hayatta her marka 

bu değeri belirleme yetisine sahip değildir. Belirlenen bu değerin yönetilebilmesi de çok 

önemlidir. Değerin yönetilebilir olabilmesi için son derece organize, planlı ve takip 

edilebilir stratejiler uygulanmalıdır. Müşteri yaşam boyu değeri, uzun yıllardır doğrudan 

pazarlama çabalarına dayanak noktası olmuş, genel pazarlama alanında önemi giderek 

artan bir kavramdır (Berger ve Nasr, 1998, s. 17). 

Müşteri yaşam boyu değeri (CLV), işletmenin müşterilerinin satın alma davranışı 

üzerinde pazarlamanın etkisini ortaya koyar ve ayrıca, hedeflenen pazarlama faaliyetleri 

için değerli bir yatırım ölçüsüdür. Bu noktada özellikle işletmelerin pazarlama 

yatırımlarından söz etmek gerekir. İşletmeler, devamlılıklarını sağlamak için yeni müşteri 

kazanmak, bu müşterileri elde tutmak ve korumak zorundadır. Günümüzün rekabet 

koşullarında, özellikle endüstriyel pazarlarda ve tedarik zinciri içinde müşteriler 

işletmenin en önemli varlıkları haline dönüşmüştür. Bunun temel nedeni ise büyüme oranı 

düşen ekonomi içinde artan teknolojik imkânlar ve son kullanıcıları etkileyen trendlerdeki 

hızlı değişime şirketin üretmek zorunda olduğu esnek ve hızlı karşılıktır. Eğer değişen 

koşullara hızlı yanıt veremez ve müşterilerinizi doğru yönetemezlerse tehditlere açık hale 

gelirler. Bu da bir şirket için en kötü senaryolardan biridir. Şirketlerin MİY’i 

uygulamasındaki asıl amaç müşterinin yaşam boyu değerini maksimize etmektir 

(Peppard, 2000, s. 321). 

Şirketlerin bugünlerde müşterilerine daha iyi iletişim, hızlı teslimat, 

kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunarak en yüksek değeri sağlamaya odaklanması 

zorunluluk haline gelmiştir (Chen ve Popovich, 2003, s. 686). 

Xu ve Walton (2005), her müşterinin yaşam boyu değerinin şirketler için eşit 

ölçüde önemli olmadığının hatırlanması gerektiğini; bundan hareketle, şirketlerin 

müşterilerini stratejik olarak önemlerine bölümlendirmeye gereği duymakta olduğunu 
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ifade etmiştir. Müşterisini cezbeden, tatmin eden ve onu yaşam boyu tutabilme becerisini 

kuran şirket, istikrarlı bir kârlılığı sağlayabilmede önemli bir avantajı yakalamış olacaktır. 

MİY kapsamında yeni ve önemli ufuklar açan değer kavramı, yeni potansiyel 

müşteriler bulmak ve onları gerçek müşteriler haline dönüştürmek yerine mevcut 

müşterileri elde tutma üzerine odaklanmaktadır. Buradaki temel değişim noktası, 

müşteriyi bireysel olarak satın alma öznesi gibi görmek yerine onu yaşam boyu iş ortağı 

biçiminde kabullenme olarak açıklanabilir. Değer yaratma süreci MİY’in önemli bir 

parçasıdır. MİY sistemleri, iş ve müşteri stratejilerini belirli önem değeri önerisi olarak 

tablolara çevirir. Bu tablolar, karşılıklı değer yaratımı ve organizasyon tarafından edinilen 

değerin ne olduğunu ortaya koyar (Payne ve Frow, 2005, s. 172). 

Müşteri yaşam boyu değeri analizleri, ilişkinin değerinin müşterilerden elde 

edilen gelirin artması ve/veya hizmet maliyetlerinin azalması şeklinde ifade edilen 

müşteri kârlılık miktarının artmasıyla ya da müşterilerle olan iletişim süresinin uzatılması 

ile mümkün olabileceğini önermektedir. Müşteri yaşam boyu değeri hesaplamaları 

sıklıkla müşteriyi elde tutma stratejilerinin kârlılığa olan etkisini ölçmede kullanılmakta, 

cari dönem kârlılığından daha çok, müşteri stratejisi için iyi bir yol göstermektedir (Ryals, 

2005, s. 7). Müşteri yaşam boyu değeri, her bir müşteri değerinin net bugünkü değeri 

olarak tanımlanır. (Richards ve Jones, 2006, s. 112). 

Müşteri ölçütü, müşteri değeri, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati olarak 

üç ayrı kriterde tanımlanmıştır. Müşteri değeri müşterilerin ürün ve hizmetten 

deneyimlemek suretiyle algıladığı faydalardır. Müşterilerin satın alma kararlarının satın 

almadan elde edeceği toplam değere dayandığı kabul edilmektedir. MIY, ön satış, ürün 

ve hizmetlerin uyarlanması, satış hizmeti sonrası müşteri değerinin arttırılmasını 

amaçlamaktadır. Mevcut müşteri yaşam süresi değerini artırmak için, mevcut müşterilere 

satış yaparak gelirin arttırılması önemlidir (Öztayşi vd., 2011, s. 97). 

2.1.2.4 Müşteri Bölümlendirme 

MİY’in bir diğer önemli yönü de müşteri seçicilik kavramı olarak ön plana 

çıkmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar, bir şirketin tüm müşterilerinin aynı derecede 

kârlılık sağlamadığını ortaya koymuştur. Şirketler uygun müşterilerini seçerek ve onları 

bölümlendirerek pazarlama çabalarını uyarlamak zorundadır. Şirketler müşterileriyle 

karşılıklı faydayı sağlayabilmek amacıyla pazarlama çabaları için kullandığı kaynakları 
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bazı müşterileri için farklılaştırabilir ve bu kaynakları belirlediği bu müşterileri arasında 

paylaştırabilir (Parvatiyar ve Sheth, 2001, s. 5). Sunulan hizmetler ile gelir 

performansının birbiriyle uyumlu olması amacıyla müşteri bölümlendirmeye ve program 

farklılaştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hedef pazarlama veya bölümlendirme, bir şirketin emrettiği ürün ve hizmetlerin 

müşteri gereksinimlerine uygun bir şekilde ayarlamasına odaklanan pazarlama çabalan 

olarak ortaya çıkmıştır. Müşteri ihtiyaç ve tercihlerinin değişmesi şirketlerin müşterilerini 

daha küçük gruplar halinde bölümlendirmesini gerektirmektedir (Chen ve Popovich, 

2003, s. 681). 

Müşteri bölümlendirme, şirketlerin bağımsız müşteri gruplarına daha çekici ve 

kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmasını sağlar. Müşteri bölümlendirme, müşteri 

kârlılığı, müşteriyi elde tutma, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve müşterilerin 

tanıtım faaliyetlerine verdiği tepki ölçütlerini içerir (Xu ve Walton, 2005, s. 964). Analitik 

MİY sistemi mevcut müşterilerin bölümlendirilmesine ve müşteri özgeçmişinin 

oluşturulmasına yardımcı olur. Müşteri özgeçmişleri, müşteri hakkında edinilen ayrıntılı 

bilgiler, müşterinin geçmiş kayıtları, iletişim bilgileri, müşterinin ilgililiği ve 

memnuniyeti gibi müşterilerin birçok yönünün tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini 

içerir. 

Önemi gittikçe artan çok yönlü yaklaşımlar olan müşteri bölümlendirme, değer 

tekliflerinin geliştirilmesi ve yaşam boyu değerinin hesaplanması, şirketlerin, kendisi ve 

müşterileri için hangi değerlerin yaratılması gerektiğini daha iyi anlamasına yardımcı 

olacaktır (Payne ve Frow, 2006, s. 146). Müşteri stratejisi, mevcut ve olası müşteri 

tabanının değerlendirilmesini ve müşterilerin en uygun olarak bölümlendirilme şekillerini 

tanımlamayı kapsar. Bu sürecin bir parçası olarak, şirketler, müşteri bölümlerini, bunların 

alt bölümlerini veya bölüm parçalarım dikkate alması gerekir. Farklı bölümlemelerin 

müşteri yaşam boyu değerinin hesaplanması, şirketlerin en kârlı müşterilerinin hangi 

bölümlerde olduğunu tespit etmesini sağlar. 

MİY müşterileri satın alma davranışları ve ekonomik çekicilikleri gibi 

özelliklerine göre bölümlendirmeyi kapsar (Frow, 2011, s. 83). 
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2.1.2.5 Müşteri Bilgi Yönetimi 

MİY tamamen bilgi yönetimi dalı ile ilgili bir kavramdır (Stefanou ve 

Sarmaniotis, 2003, s. 618). Şirketler, kendileri ve müşterileri için katma değer yaratacak 

bilgileri edinmek, sadece satın alma alışkanlıkları ve eğilimlerinin değil, aynı zamanda 

tutum ve tercihlerini anlamak için MİY bilgi yönetimi yöntemlerini keşif ve analiz 

etmelidir. Bilgi yönetimi literatüründe, müşteri bilgisini edinmek ve izlemek amacıyla 

yapılan uygulamalar, kullanılan araçlar ve ölçütler araştırma konusu olmuştur. Bilgi 

yönetimini uygulamak için müşterileri değerlendirmek, müşteri memnuniyeti ile ilgili 

araştırmalar yapmak ve müşteriler ile mülakatlar yaparak onlardan bilgi edinmek yararlı 

olacaktır. 

Müşteri bilgisi MİY için kritik ve kaçınılmaz bir araçtır. Potansiyel ve bireysel 

müşteriler hakkında bilgiye sahip olunması; aynı zamanda, ürün çeşitliliği, kullanılan 

bilgisayar donanım bileşenleri arasındaki uyumluluk, şikâyetlerin tedavi edilmesinde 

kullanılan etkili ilaçlar, ürünleri ve hizmetler, içerikler ve pazar yeri hakkında bilgiye 

sahip olunması şeklinde iki tür müşteri bilgisi vardır (Rowley, 2002, s. 269). 

MÎY sistemlerinden stratejik olarak edinilen bilgiler ve bu bilgilerin kurum içinde 

diğer birimlere iletilmesi operasyonel performansın artırılması kadar önemlidir (Xu ve 

Walton, 2005, s. 960). 

Analitik MİY ve eMİY sistemlerini geliştirmede büyük bir imkân bulunmaktadır. 

Yazılım satıcılarının (şirketlerinin) hemen hemen yarısı bu yazılımları sağlamaktadır. 

Müşteri bilgisinin sağlanmasında kullanılmakta olan ön büro yönetimi, yerini müşteri 

çağrı merkezleri ve iletişim yönetim sistemlerine bırakmıştır. Şirketler tarafından stratejik 

olarak kullanılan çözümlemeli MÎY sistemleri, müşteri bilgisinin kurum içinde 

yayılımının sağlanması ve geliştirilmesi açısından önemli hale gelmiştir (Xu ve Walton, 

2005, s. 964). 

Özellikle MİY bilgi teknolojileri müşteri değerini ve müşterilerle olan ilişkilerin 

sürdürülmesini en üst düzeye çıkarmada bir koordinasyon aracı olarak kullanılmaktadır. 

Şirketler müşteriler ile iyi ilişkiler kurmak ve sürdürmek için kullandıkları bu teknik 

araçların yanı sıra, kritik bir öneme sahip olan marka içi öğrenmeyi destekleme ve teşvik 

etmeye yönelik bir alt yapı oluşturmak durumundadır. Markalar ilişkilerini yaratmak, 

bilgi edinmek ve ilişkilerinde uyum sağlamak suretiyle müşterileri ile etkileştikçe, yeni 
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kaynak ve yetkinliklerini geliştirdikçe ve edindiği bu bilgileri müşterilerine hizmet 

sağlamada kullandıkça marka performansını arttırmış olacaktır. (Akgün vd., 2014, s. 

531). 

 

2.1.3 Sosyal Medya ile Gelişen Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları 

Son zamanlarda MİY’i açıklamak için sosyal medyanın ana unsur olarak göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir (Rosman, 2013, s. 20). Sosyal medya 

teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, sosyal medyanın sunduğu olanakların farkına 

varılmış ve geleneksel müşteri ilişkileri uygulamalarından sonra akademik çalışmalarda 

kullanılan diğer bir terim olan SMMİY uygulamaları önem kazanmıştır. SMMİY bir 

düşünce ve iş stratejisidir ve teknoloji platformlarınca desteklenen, iş kuralları, süreçleri, 

sosyal özellikleri ile güvenilir ve şeffaf bir iş ortamında karşılıklı değer sağlamak ve 

müşterilerle ortak konuşma ortamı sağlayarak bağlantı kurmak arpacıyla tasarlanmıştır. 

Müşterilerin ev sahipliğinde bir konuşmaya şirketin dâhil olarak yanıt vermesi 

amaçlanmıştır. (Greenberg, 2009, s. 8; Lehm kuhl, 2013, s. 194). 

SMMİY temel olarak farklı müşteri örneklemlerinin varlığını ifade eder. Bunun 

anlamı sadece tarihsel olarak faaliyet ve işlemleri temel alan MİY’in devreye girmesi 

gerektiği değil, aynı zamanda bir şirketin tedarikçileri ve paydaşlarıyla ya da bir 

müşterinin akranlarıyla olan etkileşimini dikkate alan, sosyal özellikleri, işlevleri, 

süreçleri ve belirgin özellikleri olan bir iletişim sistemini ortaya koymaktır (Greenberg, 

2009, s. 8, Macnamara ve Zerfass, 2012, s. 293). 

SMMİY müşterilere kuruluş hakkında doğru düşünceleri aktarabilmek, 

müşterilerle daha iyi ilişkiler kurabilmek ve satış başarısını hızlandırmak için 

kullanılabilecek doğru araçları sağlar. SMMİY aynı zamanda müşterilerin kuruluşlarla, 

onları nasıl gördükleri ve kuruluşların ne yapmasını istedikleri gibi konularda onlarla 

etkileşime geçebilecekleri etkin bir yoldur (Greenberg, 2009, s. 1516). SMMİY 

kuruluşların müşterilerin görüşleri hakkında bilmek istediklerini, kullanıcıların bireysel 

olarak veya hesapları aracılığı ile yaptığı faaliyetler bütününü anlama ve fırsata 

dönüştürme imkânı verir. 

SMMİY bilgi teknolojileri ile desteklenmesi gereken, bir kuruluş için düşünme ve 

davranma yollarından biri olan iş stratejisidir. Woodcock, (2011) çalışmasında Paul 
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Greenberg’in tanımına yer vermiş, buna göre SMMİY müşterilerle bağlantı kurmada 

sosyal medyanın kullanıldığı, kuruluşların müşterileri ile arasında güven inşa ettiği ve 

marka sadakati oluşturduğu bir iş stratejisidir. (Wood cock, 2011, s. 53) 

SMMİY’e adım atılmasıyla birlikte, şu anda birçok önde gelen markalarda önceki 

satış verileri kullanılarak bir sonraki satış alanını arttırmak için pratik olarak 

uygulanmakta olan MİY gibi, gelecekte müşteri yaşam döngüsünün genişletilmesi 

amaçlanmaktadır. (Evans, 2010, s. 38). 

SMMİY’de bilgi sosyal etkileşim içinde edinilir ve paylaşılır. Bu nedenle SMMİY 

sistemleri ile ağ oluşturma, iş birliği ve katılım, web 2.0 teknolojileri kullanımında önemli 

faktörler olduğu gibi bir beklenti değil, bir ölçü olması gerekir (Askool ve Nakata, 2011, 

s. 208). 

Sosyal medya teknolojilerini kullanan kuruluşlar ortak konuşmalarla 

müşterileriyle ilişkilerini arttıracak, müşterilerle bağlılığı sağlayacak, böylelikle SMMİY 

yetkinliklerini olumlu yönde etkileyecektir. (Trainor, Andzulis, Rapp ve Agnihotri, 2013, 

s. 1203). 

SMMİY nihai hedefi yüksek bir müşteri bağlılığına dayanan uzun dönemli 

karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmaktır (Lehmkuhl, 2013, s. 195). SMMİY’in 

uygulamada kuruluşlar tarafından benimsenebilmesi yenilikçi bir yönetim anlayışım ve 

sosyal medya ile Web 2.0 işleyişini birleştiren dönüşümsel bir yaklaşımı 

gerektirir.(Lehmkuhl, 2013, s. 198) 

Markalar, 1990’lardan şimdiye kadar, müşterileri ile ilişkilerini yönetmenin 

marka performansını arttıracağının farkına varmış, MİY prensiplerini benimsemiştir. 

Markaların MİY uygulamalarına büyük miktarlarda yatırım yapmasına rağmen, elde 

edilen sonuçlar sıklıkla küçük başarılar olarak ortaya çıkmış, bazen de başarı elde 

edilememiştir. Yapılan bazı deneysel araştırmalar, MİY stratejisi ve MİY’in müşteri 

memnuniyeti, müşteri sadakati ve şirket performansı gibi nedensel ilişkili sonuçlarına 

odaklanmıştır (Kim, Park ve Dubinsky, 2012, s. 83). 

Xu ve Walton’a göre MİY sistemlerinin uygulanması, yaygm olarak MİY yazılım 

satıcıları ve akademik araştırmacılar tarafından takip edilmektedir. Popüler MİY 

sistemleri, mevcut müşterileri elde tutmak ve yeni müşteriler geliştirmek amacıyla, çağrı 

merkezi, iletişim yönetimi, veri depolama, portal (ana kapı), iş akışı ve iş süreçlerinde ön 
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plana çıkmaktadır. Çağrı merkezleri MİY içerisinde önemli bir rol oynamaktadır (Xu ve 

Walton, 2005, s. 959). 

Xu ve Walton (2005) yaptıkları araştırmada, şirketleri MİY’i uygulamaya 

yönelten unsurları; müşteri memnuniyetinin arttırılması, sahip olunan müşterilerin 

tutulması ve müşteri yaşam boyu değerinin arttırılması olarak ifade etmiştir. Çalışmada, 

MİY sistemlerinden stratejik bilgilerin sağlanmasının müşteri yaşam boyu değeri ve artan 

memnuniyet seviyesinden daha az önemli olduğunu analiz edilmiştir. 

Stratejik MİY, müşterileri, müşteri bilgisinin yaratılmasını, müşteri W ilişkilerinin 

kurulmasını, marka ve markanın ürün ve hizmetleri hakkında müşteri algılarının 

şekillendirilmesini tanımlayan süreçlerdir. Markanın müşterilerine hangi kanallarla, 

mesajlarla ve ürün ve hizmetleri ile ulaşacağma karar vermesi stratejik MİY’in konusu 

içerisine girmektedir (Richards ve Jones, 2008, s. 121). 

Markalar MİY stratejisini geliştirmek ve ilişki yönetimini desteklemek için yeni 

veya yeniden tanımlanmış pazarlama planları yapmak ve iyi seçilmiş teknolojileri 

edinmek durumundadır. Müşteriler markalardan daha iyi hizmet, ilgi ve destek almak 

istemektedir. Daha gelişmiş şirketler MİY’i kullanarak titiz müşterilerin görüş ve 

fikirlerini elde etmektedir (Greenberg, 2009, s. 7). Geleneksel MİY, örgüt yapısı içindeki 

müşteriler ile karşı karşıya gelen satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi birimleri 

inceleyen kurumsal, işlemsel bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir. Süreç değişiklikleri, 

kültürel değişimler, müşteri görüşlerindeki değişiklikler, teknolojik gelişmeler ve bilginin 

ne şekilde kullanılacağı MİY kapsamı içerisine girmektedir. Geleneksel MİY, gelir, 

kârlılık, satış süresi, kampanya etkinliği, satış sürecinin etkinliği gibi faktörlerin 

arttırılmasını hedefler. 

Geleneksel MİY, müşteri ilişkilerini yönetmeye büyük ölçekte yardımcı olmakta; 

buna karşın, alıcı ve satıcı arasında, eposta, posta ve telefon gibi araçlarla karşılıklı güveni 

tesis etmede yardımcı olamamaktadır (Rosman, 2013, s. 19). Yeni müşteriler bulmak ve 

sahip olduğu müşterileri elinde tutmak pazarlama yöneticileri için çok önemlidir. 

Şirketler müşteri kazandığı ve onlarla bütünleştiği zaman kalıcı çalışma ilişkisi kurmuş 

olacaktır. Şirketlerin kârlılığının sürdürülmesi ve müşteriyi elde tutması arasında güçlü 

bir ilişki vardır. 
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Markalar, ürün veya işlem tabanlı yaklaşımdan, uzun dönemli müşteri ilişkilerinin 

kurulması yaklaşımına geçiş yaparak iş yönetiminde daha kârlı duruma gelmiştir (Akgün 

vd., 2014, 531). 

 

2.2 Sosyal Medya Teknolojisi Kullanımı 

Sosyal medya, iletişimin teknolojik bileşeni, müşteriler ve şirketler arasında 

karşılıklı değer yaratımı ağını güçlendiren, iş ilişkisi kurma işlevleri olan, teknolojik 

bileşenleri iletişim ve işlem olan kavramdır. Sosyal medyanın işlevini markaların 

müşterileriyle ilişkilerini sağlaması şeklinde açıklamak yeterli olmayacaktır. Sosyal 

medya yönetiminin belirgin bir stratejik faaliyet olarak ele alınması gereklidir (Andzulis, 

Panagopoulos ve Rapp, 2013, s. 308). 

Sosyal medya ve ilgili teknolojiler insanlar arasındaki etkileşimleri değiştirmiş; 

kazandırdığı yeni sosyal boyutlar, insanların birbirlerine ulaşması, arkadaşlıklarını 

sürdürmesi, ünlülere ulaşması ve en son ‘o’ ürüne ulaşmasını sağlamıştır. Sosyal medya 

insanlar arasında dijital içerik ve ağ etkileşimleri aracılığı ile geliştirilen ve sürdürülen bir 

dizi farklı yol olarak tanımlanır (Moncrief, Marshall ve Rudd, 2015, s. 46). 

İnternet tabanlı teknolojilerin gelişmesi sosyal medya sitelerinin gelişmesini ve 

çeşitlenmesini sağlamıştır. Sosyal medya siteleri hem tüketiciler için, hem de kuruluşlar 

için kaynak oluşturmaktadır. Tüketiciler sosyal medya kanallarını birçok amacı 

gerçekleştirmek için kullanırken, şirketler genellikle kârlılıklarını arttırmak amacı ile 

kullanmaktadır. 
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2.3 Sosyal Medya Platformları 

Günümüzde insan hayatında büyük bir yere sahip olan sosyal medyanın teknojik 

yapısı, tarihsel gelişimi ve sınıflandırılması bu bölümde sunulmuştur. 

 

2.3.1 Sosyal Medya Teknolojisi 

Sosyal Medya teriminin resmi bir tanımını yapmak için ilk olarak sıklıkla birlikte 

kullanılan web 2.0 ve “Kullanıcılar Oluşturduğu İçerikler” (KOİ) adlı iki ilgili 

kavramların altını çizmek gerekir. Sosyal Medya web 2.0 ilkelerini kolaylaştıran web 

tabanlı uygulamaların yerini tutan uygulamalardır (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 60). 

Sosyal medya düşünsel ve teknolojik temeller üzerine inşa edilen kullanıcılar 

tarafından oluşturulan içeriklerin yaratılmasını ve değişimini sağlayan internet tabanlı 

uygulamalar grubudur (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 61). 

Sosyal medyanın çok aktif ve hızlı hareket eden bir etki alanı vardır. Bugün güncel 

olan bir konu, yarın sanal dünyadan kaybolabilınek tedir. Markalar için sosyal medyanın 

herhangi bir biçimde uygulanabilir kurallar kümesi olduğu düşünüldüğünde, markaların 

bu bütünün bir parçası olup obnadığı çok önemlidir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 6465). 

Sosyal medya sadece büyük ölçekli çok uluslu şirketler için değil, aynı zamanda 

küçük ve orta ölçekli şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla 

ilgilidir. Sosyal medyayı kullanarak birçok olası kazanç elde edilebilir ancak, bu kolay 

bir görev değildir ve yeni düşünme yolları gerektirebilir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 

67). 

Sosyal medya teriminin araştırmalarda iletişim bilimi ve sosyolojinin 

birleşiminden oluştuğu ifade edilmektedir. Sosyal medya iletişim bağlamında bilgi ve 

veriyi depolamak ve iletmek için ortam oluşturan bir araçtır. Sosyoloji alanında, özellikle 

de sosyal ağ teorisi ve analizi, sosyal ağlar, bireyler, gruplar veya örgütler gibi sosyal 

aktörler arasında çalışan karmaşık bir dizi ilişkilerin oluşturduğu sosyal yapılardır (Peters, 

Chen, Kaplan, Ognibeni ve Pauwels, 2013, s. 282). 

Sosyal medya, bilgi dağıtmak amacıyla webtabanlı yöntemler ve elektronik 

yöntemleri içeren uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya sitelerine örnek 

olarak, yaygın olarak kullanılmakta olan Linkedln, Twitter, Facebook, YouTube, 

Myspace, bloglar, sohbet odaları, wiki’ler ve fotoğraf paylaşım siteleri verilmektedir. 
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Sosyal medya siteleri çok fazla bilgiyi saniyeler içinde küresel ölçekte insanlara dağıtarak 

iş yeri tanımını temelden değiştirmiş ve iş ortamına dönüştürmüştür (Schultz, Koehler, 

Philippe ve Coronel, 2015, s. 42). Sosyal medya şirketlere riskler hakkında araştırma 

yapmaksızın; pazarlama, işe alma ve müşteri ilişkileri gibi fayda sağlayan fırsatlar 

sunmaktadır. 

Sosyal medya kullanıcıların iletişim, iş birliği, tüketim ve üretme yollarını 

temelden değiştirmiştir (Aral, Dellarocas ve Godes, 2013, s. 3). Tüketiciler işletmeler ile 

sosyal medya platformları aracılığı ile çok kalıcı iletişimler kurabilmektedir (Quinton, 

2013, s. 402). 

Sosyal medyanın kullanımıyla birlikte şirketler müşterileriyle olan ilişkilerini 

yönetmede Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarını görmezden 

gelemez hale gelmişlerdir (Song ve Hollen beck, 2013, s. 612). 

Sosyal medya markalara müşteriler ile etkileşim kurma ve konuşmaların 

kaydedilebilmesi şeklinde yeni bir boyut kazandırmıştır. Kuruluşlar sosyal medyadan en 

önemli, en değerli bilgileri edinmeli ve şirketin mevcut MİY iş akışı ile bu iletişimi 

bütünleştirmelidir. Şirketlerin müşterilerinin takip ettiği Twitter hesaplan, bloglar ve 

endüstriye özel sosyal medya araçları gibi kaynaklardan bu bilgileri elde etmesi, şirketin 

satış biriminin yeni öncüler, fırsatlar, şikâyetler ve ana etkileyicileri/fikir önderlerini 

izlemesine olanak verecek, böylelikle şirketler bu ilişkilerden faydalanarak iş kapasitesini 

arttıracaktır (Rodriguez, Peterson ve Krishnan, 2012, s. 376). 

 

2.3.2 Sosyal Medyanın Tarihsel Gelişimi 

Sosyal medya 1969 yılında ilk çevrimiçi hizmet sağlayıcısı CompuServe 

tarafından başlatılmıştır. 1971 yılında bilgisayarlar arasında ilk elektronik posta 

gönderilmiştir (Dao, 2015, s. 86). 1979’da Duke Üniversitesi’nden Tom Truscott ve Jim 

Ellis, internet kullanıcılarına toplu mesaj göndermelerine olanak veren Usenet adında 

dünya çapında bir tartışma sistemi yaratmıştı. Henüz, sosyal medya ağı bizim bugün 

bildiğimiz kadarıyla muhtemelen 20 yıl önce Bruce ve Susan Abelson adlı kişilerin, 

çevrimiçi günlük yazarlarını bir topluluk içine bir araya getiren Açık Günlük (“Öpen 

Diary”) ‘ü kurmasıyla başladı. Weblog (web günlüğü) terimi bir yıl sonra bir blogger 
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(günlük yazarının) weblog kelimesini “we blog” olarak kullanması ile birlikte kısaltılmış 

haliyle, aynı zamanda blog olarak da kullanılmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 60). 

Sonuçta, kullanıcıların birbirleri ile yazılım, veri, mesaj ve haber alışverişi 

yapmalarını sağlayan Bulletin Board System (BBC) adı verilen “Dev İlan Tahtası 

Sistemi” ile birlikte internet başlamıştır. Mevcut sosyal medyaya olan eğilim, böylece, 

kullanıcılar arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmayı sağlamak için başlangıçta ilk olarak 

(Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 60). 1989 yılında kurulan ve tanıtılan dünya çapındaki 

web‘in (Dao, 2015, s. 86) dönüşüp evirilmesiyle meydana gelen internetin köklerinde de 

görülebilmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010, 60). 1990’larm sonlarında ortalama bir 

insanın özel hayatı hakkında bilgi paylaşabileceği, günümüzün sosyal medyasına eşdeğer 

olan weblog veya diğer adıyla blog’lar gibi ana sayfalara olan ilgide artış gözlenmiştir. 

Kurumsal web sayfası ve eticaret dönemi nispeten yakın 1995 yılında Amazon ve eBay’in 

lansmam ile başlamış ve sadece 6 yıl sonra 2001 ’de “.com” uzantısının ortaya çıkması 

büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. 

1994 yılında bir öğrenci tarafından ilk blog oluşturulmuştur. 1997’de internet 

kullanıcılarının kendi profillerini (özgeçmişlerini) oluşturabildikleri ve diğer 

kullanıcılarla arkadaş olabildikleri ilk modem sosyal ağ başlatılmıştır. 1999 yılında 

insanların kendi bloglarıa mesajlarım, fotoğraflarını ve videolarını gönderebilecekleri 

blog platformları başlatılmıştır. Bu yıllarda internet kullanıcıları arkadaşlarının kişisel 

bloglarma katılmak için davet edilmekteydi. Sosyal ağ siteleri ve karşılaştırma siteleri 

2003 yılında başlatılmıştır (Dao, 2015, s. 86). Yüksek hızlı internet erişiminin 

sağlanmasıyla birlikte 2003’te J MySpace, 2004’te Facebook’un kurulması sosyal medya 

kavramına ün kazandırmış, internete giriş anlayışına önemli katkı sağlamıştır (Kaplan ve 

Haenlein, 2010, s. 60). 

2004 yılında insanların günlük iletişimde çok fazla yaygın hale gelen Facebook 

başlatılmıştır. 2005 yılında kullanıcıların yaklaşık 10 dakika uzunluğundaki videolarını 

yükleyebildiği ilk video paylaşım sitesi olan YouTube başlatılmıştır. Kullanıcılar, 

YouTube aracılığı ile bu videoları başka kullanıcılarla paylaşabilmekte, bir videonun 

üzerine, diğer bloglara ve kişisel internet sayfalarına ulaşmak için bağlantılar 

yerleştirebilmektedir. 2006’da çevrimiçi sunum sitesi SlideShare ve Twitter 

başlatılmıştır. Yıllar geçtikçe daha fazla kişi günlük hayatlarında sosyal medyadan 
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gittikçe daha çok faydalanmaya başlamıştır. 2011 yılında sosyal medya bir iş alanı haline 

gelmiştir (Dao, 2015, s. 86). 

Web 2.0 tüm bağlı aygıtları kapsayan bir ağ platformudur (O’Reilly, 2007, s. 17). 

Web 2.0 uygulamalarının bu platformu en iyi şekilde açıklayan esas üstünlükleri daha 

fazla insanın kullanabileceği sürekli olarak güncellenen bir yazılım hizmeti sağlamak, 

birçok kaynaktan veri sağlanarak, bunların tüketilebileceği, bireysel kullanıcılar da dahil 

olmak üzere birçok insanım kullanabileceği, bir liste üzerinde kendi verilerini 

aktarabileceği ve başkaları tarafından da yeni veriler sağlanarak birleştirilebildiği, bir 

katılımcı mimariyle yaratılan ağ etkisi olarak tanımlanmaktadır. 

Kişisel web sayfalan, Encyclopedia Britannica gibi uygulamalar gibi Web 1.0 

dönemine ait içerik paylaşımlarına ait fikirler; Web 2.0 ile birlikte yerini bloglar, wiki’ler 

ve ortak projelere bırakmıştır. Web 2.0, World Wide Web’in herhangi bir teknik 

güncellemesi anlamına gelmemekle birlikte, işleyişi için gerekli olan temel işlevleri olan 

bir dizidir (Kaplan ve Haenlein, 2010, 60). 

Web 2.0 terimi ilk olarak 2004 yılında kullanılmış, yazılım geliştiriciler ve son 

kullanıcılarm faydalandığı World Wide Web’i (www) tanımlamak için kullanılan yeni 

bir yol olarak ifade edilmiştir. Web 2.0 aynı zamanda içerik ve uygulamalar bireysel 

olarak yayınlanması değil, tüm kullanıcıların katılımcı ve iş birliği halde olduğu, sürekli 

olarak değiştirilebilir bir platform olarak ifade edilmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010, 

s. 6061). 

Web 2.0 ve sosyal medya sıklıkla birbirinin yerine kullanılan, insanların etkileşim, 

iş birliği ve bağlantı kurmasını vurgulayan yüksek etkileşimli teknolojilerden yararlanan 

iki terimdir. Bloglar, wiki, podcast’ler, sosyal ağ siteleri, video ve RSS beslemeleri 

(“RSS, (Re ally Simple Syrıdication) genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcast’ler 

tarafından kullanılan, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan bir web 

sayfası bildirimcisidir” (https://tr.wikipedia.org/wiki/RSS)). (canlı haber kaynağı 

bildirimcisi) Web 2.0 teknolojilerinin en yaygın türleridir (Askool ve Nakata, 2011, s. 

207). 

Web 2.0 markalar ve MİY girişimleri tarafından müşteri ile kuruluşlar arasındaki 

ilişkileri arttırmak için kullanılan önemli bir dijital araç olarak kabul edilmektedir. 
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Web 2.0 hem donanım ve hem de yazılım açısından pahalı olmayan içerik 

oluşturmayı, etkileşim ve birlikte çalışabilmeyi kolaylaştıran, internet üzerinde tasarım, 

iş birliği ve topluluk açısından markalar yerine kullanıcıları temel alan teknolojik 

yeniliklerin bir dizisi olarak düşünülebilir (Berthon, Pitt, Plangger ve Shapiro, 2012, s. 

262). 

Web 2.0’ın ortaya çıkması iletişim, iş birliği ve içerik paylaşımı için yeni yollar 

yaratmıştır (Michaelidou, Siamagka, Christodoulides, 2010, s. 1153). 

Web 2.0 teknolojileri, insanlara kolay içerik oluşturmak ve yayımlamak, 

fikirlerini paylaşmak, bunlar arasında seçim tercihi kullanmak ve başkalarına tavsiye 

etmek için iş pazarlamasının iyi oluşturulmuş kuralları olan araçlar kümesi olup, zorunlu 

bir değişim geçirmektedir (Evans, 2010, s. 4). Web 2.0, konuşmalar, sosyal etkileşimler 

ve ortak bilginin meydana getirilmesine etki eden ve bazı yönlerden geliştiren gruplar 

etrafında dönmektedir. 

 

2.3.3 Sosyal Medya Web Sitelerinin Sınıflandırılması 

Kaplan ve Haenlein (2010) yaptıkları araştırmada sosyal medyanın tanımı ve 

sınıflandırmasını, sosyal medya, web 2.0 ve kullanıcıların oluşturduğu içerikler gibi 

oluşumların tarihsel kökenlerine, teknik özelliklerine ve farklılıklarına bakarak 

yaptıklarını ifade etmişlerdir. Şirketlerin hangi sosyal medya uygulamalarını etkin olarak 

kullanabildiklerine göre, sosyal medyayı 6 tür olarak incelemişlerdir. Buna göre sosyal 

medya, iş birlikçi projeler, bloglar, içerik toplulukları, sosyal ağ siteleri, sanal oyun 

dünyaları ve sanal sosyal dünyalar başlıkları altında incelenmiştir. Tablo l’de Kaplan ve 

Haenlein’in (2010) sosyal medyanın sosyal varlık/medya zenginliği ve bireysel 

sunum/bireysel açıklama bakımından sınıflandırılmasına yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Kaplan ve Heanlein Sosyal Medya Sınıflandırması 

Sosyal Varlık / Medya Zenginliği 

  Düşük Orta Yüksek 

Bireysel 

Sunum 
Yüksek Bloglar 

Sosyal ağ siteleri 

(Facebook vb.) 

Sanal sosyal dünyalar (Second Life 

vb.) 

Bireysel 

Açıklık 
Düşük 

İş birlikçi projeler 

(Wİkipedia vb.) 
İçerik toplulukları 

Sanal oyun dünyaları (VVorld of 

VVarcraft vb.) 

Tablo l’de Kaplan ve Haenlein’in (2010) sosyal medya sitelerinin kullanıcılara 

bireysel sunum/bireysel açıklık sunması açısından sağladığı sosyal varlık veya medya 

zenginliklerinin derecelendirilmesini açıklamaktadır. Yazarların çalışmasında 

belirttikleri sosyal medya sitelerinin sınıflandırılmasına sosyal medyanın türleri 

bölümünde detaylı olarak incelenecektir. 

Kietzmann vd., (2011), Kaplan ve Haenlein’in (2010) yaptığı çalışmayı bir ileri 

taşıyarak sosyal medya sitelerinin işlevlerini, sosyal medyayı tanımladıkları yedi ana 

fonksiyonu kullanarak sınıflandırmışlardır. Yazarlar, bu fonksiyonları, kullanıcıların 

hangi alanlarda kendilerini ifade ettiklerini ifade eden kimlik fonksiyonu, hangi 

kullanıcıların birbirleri ile iletişim kurduklarım ifade eden konuşma fonksiyonu, 

kullanıcıların hangi içerikleri paylaştığım ifade eden paylaşım fonksiyonu, bir ortamda 

eğer başkaları da varsa kullanıcıların diğerlerinin uygunluk durumunu bilmesini ifade 

eden varlık fonksiyonu, kullanıcıların birbirleri ile ne ölçüde ilgili olduğunu ifade eden 

iletişim fonksiyonu, hangi kullanıcıların diğerlerinin sosyal durumlarının ne ölçüde 

olduğunu bilmesini ifade eden itibar fonksiyonu ve kullanıcıların hangi tür veya sınıfta 

topluluklar oluşturduklarım ifade eden gruplar fonksiyonu şeklinde sınıflandırmış; sonra 

her kategori için en uygun sosyal medya uygulamalarını ömeklendirmiştir (Kietzmann, 

Henn kens, McCarthy ve Silvestre, 2011, s. 243; Go ve You, 2016, s. 177). 

Kimlik işlevi bloğu, kullanıcıların sosyal medya ortamında kimliklerini ne ölçüde 

temsil ettiğini kapsamaktadır. Kimlik işlevi bloğu V. kullanıcıların yaş, cinsiyet, meslek, 

konum, vb. gibi diğer bilgilerini açıklayabilmektedir. Örneğin, Kaplan ve Haenlein 

(2010) bir kullanıcı kimliğinin sunumunun, düşünceler, duygular, hoşlandıkları ve 

hoşlanmadıkları gibi bazı öznel bilgilerin genellikle bilinçli veya bilinçsiz “bireysel 

sunum” yoluyla meydana geldiğini açıklamıştır. Sonuç olarak, kullanıcılar ve sosyal 
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medya sitelerinin farklı söylem tercihleri ve amaçları vardır (Kietzmann vd., 2011, s. 

243). 

Örneğin, Linkedin ve Facebook, kullanıcı profilleri oluşturarak kimliklerini 

ortaya çıkarma amaçlı olarak kimlik işlevi odaklı sosyal medya türüdür. Linkedin ve 

Facebook, aynı zamanda sosyal bağlantıların sürdürülmesini vurgulamasıyla ilişki 

yönelimli sosyal medya uygulamaları arasında olarak kabul edilebilir (Go ve You, 2016, 

s.177). Kullanıcıların bir bölümü gerçek kimlik karşısında sanal kimlik kullanmaya 

odaklanırken, bazı kullanıcılar da örnek olarak Linkedin üzerinden kendini 

markalaştırma, Facebook üzerinden kendini tanıtım gibi kimlik stratejileri geliştirmiştir. 

Örneğin Flickr üzerinde hesabı bulunan alanında uzman fotoğrafçılar Premium ücreti 

ödeyerek kendi profesyonel markalarım geliştirmekte ve kendilerini takip eden 

topluluklarla konuşmalar başlatabilmektedir (Kietzmann vd., 2011, s. 243). 

Konuşma işlevi bloğu, kullanıcıların sosyal medya ortamında diğer kullanıcılarla 

ne ölçüde iletişim kurduklarını kapsamaktadır. Birçok sosyal medya sitesi ilk başta 

bireyler ve gruplar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu 

konuşmalar her tür neden için ortaya çıkabilmektedir. İnsanlar beğeni görüşlü yeni 

insanlarla tanışmak, gerçek aşkı bulmak, bireysel sunum ya da yeni fikir veya gündemde 

olan başlıklardan haberdar olmak için sosyal medya platformlarının tweet, blog, gönderi 

gibi konuşma temelli özelliklerinden faydalanmaktadır. (Kietzmann vd., 2011, s. 243). 

Paylaşım işlevi bloğu, kullanıcıların birbirleri arasında içerikleri alması, dağıtması 

ve değiştirmesini kapsamaktadır. Sosyal terimi, genellikle insanlar arasındaki değişimleri 

vurgulaması açısından önemlidir. Sosyallik birçok durumda insanları birbirine bağlayan 

bir araç olarak ifade edilir. Sonuç olarak, sosyal medya, örneğin, bir metin, video, resim, 

ses, bağlantı, konum gibi nesne iletişim araçlarını paylaşan, bağlı olan kişilerden 

oluşmaktadır. Paylaşım sosyal medyada etkileşimin bir yoludur; ancak, paylaşım, 

kullanıcıların sohbet etmesine öncülük etmesi, hatta birbirleriyle ilişki oluşturması 

açısından sosyal medyanın işlevsel bir amacıdır. Örneğin fotoğraf paylaşımında 

Instagram, kariyer anlamında öz geçmiş paylaşımında Linkedln sosyalliği sağlayan 

sosyal medya platformlarıdır. (Kietzmann vd., 2011, s. 244). 

Varlık işlevsel bloğu, kullanıcıların diğer kullanıcılara ulaşabilirliğini 

kapsamaktadır. Varlık bloğu, diğer kullanıcıların sanal veya gerçek dünyada nerede 
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bulunduğunu, müsait olup olmadıklarını bilmeyi içermektedir. Sanal dünyada varlığın 

ifade edilmesi durum çubuklarında müsait veya gizlenmiş seçeneklerinin seçilmesiyle 

mümkün olabilmektedir. İnsanlar arasında gittikçe artan bağlılık, varlıkları sanal ve 

gerçek dünya arasında gittikçe birleşmektedir. Örneğin Foursqua re gibi birçok konum 

tabanlı uygulama varlık kategorisine girer. Bu uygulamalar kullanıcılara bulunulan 

fiziksel noktadan giriş yapma (checkin) özelliği sayesinde diğer kullanıcılara olan fiziksel 

yakınlığı göstermektedir (Go ve You, 2016, s. 177). Foursquare, gerçek zamanlı 

güncelleştirmeleri lokasyon bazındaki bilgilere yerleştirerek birleştiren, kullanıcılara 

internet siteleri üzerinden dünya çapında yer bildirimi yapma olanağı sunan, diğer 

kullanıcıların da görebileceği yorumlar bırakmalarına olanak veren internet sitesidir 

(Kietzmann vd., 2011, s. 245). Örneğin ünlü aktör Ashton Kutcher ve aktris eşi Demi 

Moore’un Foursquare üzerinde etkin olmaları, belirli bir yere “giriş yaptıkları” (checkin) 

zaman, onları takip eden basın mensupları ve hayranlarının onların derede bulunduğu 

bilgisine erişmelerini sağlamakta ve böylelikle onları görmeye gitmek isteyenler için 

fırsat sunmaktadır. Bazı varlık odaklı platformlar önemli yerleri değil coğrafik noktaları 

temel almaktadır. Örneğin, “Friends Around Me” uygulaması, kullanıcıların Facebook, 

Twitter, Foursquare, ve Gowalla gibi sosyal ağ siteleri üzerinden yaptıkları durum 

güncellemelerini paylaşmasına ve arkadaşların kendisine olan fiziksel yakınlığını 

görmesine olanak tanımaktadır. 

İletişim işlevsel bloğu, kullanıcıların diğer kullanıcılarla ilgili olmalarını 

kapsamaktadır. İlişki kurmak terimi iki veya daha fazla kullanıcının birbirleriyle sohbet 

etmesi, sosyal iletişim araçlarını paylaşması, tanışması, arkadaş olması veya hayran 

olmasını içermektedir. Örneğin, kullanıcılar diğer kullanıcılara “arkadaşlık isteği” 

göndere bilmekte, karşı tarafın kabul etmesi halinde iki taraf da birbirlerinin arkadaş 

listesinde görünmektedir. (Kietzmann vd., 2011, s. 246). 

İtibar işlevsel bloğu, kullanıcıların kendilerini sosyal medya ortamında diğer 

kullanıcıların yanında bulunarak onları desteklemesini kapsamaktadır. İtibar sosyal 

medya platformları üzerinde farklı anlamlara gelmektedir. Ancak, sosyal medyada, itibar 

sadece insanlar için değil, aynı zamanda kullanıcı içeriklerinin genellikle bazı oylama 

yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi şeklinde anlam kazanmaktadır. Örneğin, 

Facebook üzerinde içeriklerin itibarı “beğenme” ve başka şekillerde olmakta iken; 
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YouTube’da videoların itibarı gösterim sayılarına ve değerlendirmelere göre 

yapılabilmektedir (Kietzmann vd., 2011, s. 247). 

Son olarak, grup işlevsel bloğu, kullanıcıların topluluklara ve alt topluluklara şekil 

vermesini kapsamaktadır. Arkadaş gruplarının, takipçilerin ve bağlantıların büyümesi 

daha sosyal bir ağ meydana getirmektedir. Sosyal medya platformlarında birçok 

topluluğun büyümesi ve üye kullanıcı sayısının belirlenmesi için bazı araçlar 

sunulmaktadır. İki önemli tür grup bulunmaktadır. İlk tür grup, bireylerin kendi 

bağlantılarını, akranlarını, yakınlarını, arkadaşlarını takipçilerini ya da hayranlarını kendi 

yarattıkları farklı gruplara sınıflandırabilir. İkinci tür grup ise, çevrimdışı dünyadaki 

demek ve klüplerin çevrimiçi dünyadaki yansımasıdır. Bu gruplar herkese açık, katılma 

isteği ve kabul onayını gerektiren kapalı grup ya da sadece davetin kabulünü gerektiren 

gizli özelliğinde olabilmektedir. Örneğin Facebook üzerinde bu tür gruplar bulunmakta, 

grup yöneticileri ile gruplar yönetilmekte, gruba katılmak için başvuran kullanıcı 

taleplerinin onaylanması ve diğer kullanıcıların davet edilmesi sağlanabilmektedir. Şekil 

2’de Kietzmann vd.’nin sosyal medyanın fonksiyonel yapısı hakkında yaptığı çalışmada 

gösterdikleri Linkedln, Foursquare, YouTııbe ve Facebook’un (koyu siyah ile belirtilmiş) 

sosyal medya işlevleri gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Sosyal Medyanın Fonksiyonel İşlevelerini Belirten Bal Peteği Modeli 

Kaynak: (Kietzmann vd., 2011, s. 243). 

 

Sonuç olarak her sosyal ağ sitesinin temel bir işlevi bulunmaktadır. Bunların 

yanında ilgili sosyal ağ sitelerinin temel işlevlerinin yanında yan işlevleri bulunmaktadır. 

Bunlar da yukarıdaki tablolarda gösterilen 7 fonksiyon içerisinde açık koyu renkle 

işaretlenmiştir. Örneğin YouTube sitesinin temel işlevi paylaşım iken; konuşma, gruplar 

ve itibar olarak yan işlevleri bulunmaktadır. Facebook sitesinin temel işlevi ilişkiler iken; 

kimlik, konuşmalar, itibar ve varlık olarak yan işlevleri bulunmaktadır. Linkedln sitesinin 

temel işlevi kimlik iken; ilişkiler ve itibar olarak yan işlevleri bulunmaktadır. Foursqııare 

internet sitesinin temel işlevi varlık iken; kimlik ve ilişkiler olarak yan işlevleri 

bulunmaktadır. (Kietzmann vd., 2011, s. 247). 

Smith, Fischer ve Yongjian (2012) yaptıkları araştırmada Facebook, Twitter ve 

Instagram adlı sosyal medya siteleri üzerinde insanların bireysel sunum deneyimleriyle 

birbirleri ile bağlantıya geçtiklerini ortaya koymuştur. Bireysel sunum, insanların özel bir 

simge veya kimlikleri ile kendilerini diğerlerine tanıtma ve ifade etmeye yönelik 

çabalarını ifade eden bir gösteridir. Twitter sitesinin kültürü ve kendine özgü doğası 

takipçilerin bireysel sunumdan daha fazla tanıtımsal konuşmalara odaklanmalarına neden 

olmuştur. Facebook’ta bireysel sunum kullanıcıların oluşturduğu içerikler ve kişisel 

profiller ile ortaya konulmaktadır. Facebook kullanıcıları bireysel sunumlarında, gittiği 

okullar, desteklediği spor takımları vb. gibi marka listelerini kullanmaktadırlar. 

Kullanıcıların markalara başvurarak iletişim kurmaları ve bireysel sunum yapabildikleri 
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Facebook üzerinde bu özelliğin biraz daha fazla geliştirildiği görülmektedir. Buna 

karşılık YouTube’un diğer iki siteye göre kullanıcıların daha çok bireysel sunum 

yapabildikleri ve markalarla ilgili içerik oluşturabilecekleri varsayılmıştır. YouTube’un 

“kendini yayınla” sloganı, kullanıcıları, video gönderileri yapmaları ve bu videoların 

yapısında bulunan mimari ve kültürel öğelerle kendilerini ifade etmelerini teşvik etmesi 

açısından küçük çaplı ünlülerin gelişmesine destek olmaktadır. 

Trainor vd. (2013) yaptıkları araştırmada Kietzmann’m 2010 yılında yaptığı 

sosyal medya sitelerinin 7 işlevsel bloğu sınıflandırmasını, MİY bakımından markaların 

sosyal ağlar üzerinden sosyal iletişim araçları aracılığı ile müşterilerle iletişim kurmasını, 

paylaşım, konuşmalar, iletişim ve gruplar şeklinde 4 ana başlık altında incelemiştir. 

 

Sosyal medya ilk türü iş birlikçi bloglar veya ortak projelerdir. Örneğin WikiTer 

birçok katılımcı birlikte aynı proje üzerinde çalışmak, bir araştırma analizi yapmak gibi 

bir sözlük yazmaya izin veren grup çalışması projesidir. Projenin tüm katılımcıları 

herhangi bir yer ve zamanda projenin içeriğini düzenleyebilmekte ve 

tamamlayabilmektedir. WikiTer sitedeki katılımcıların tüm eylemlerini kaydeder 

(Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 62; Dao, 2015, s. 86). 

Wikiler, birbirine bağlı web sayfalarının oluşturduğu, bir grubun üyeleri ya da 

halk tarafından iş birliği içinde ve aşamalı olarak kapsamlı bilgi paylaşımı siteleridir 

(Hemsley ve Mason, 2013, s. 141). 

Fin cep telefonu üreticisi Nokia çalışanlarının, 68.000 personelin %20’si, proje 

durumu hakkındaki görüşlerini ve ticari fikirlerini güncellemek amacıyla dâhili 

wiki‘lerini kullanmaktadır. Ortak projeler son kullanıcılar tarafından ortak ve eş zamanlı 

olarak pek çok içerik oluşturulmasını sağlar ve bu anlamda, muhtemelen KOİ’nin en 

demokratik tezahürüdür. Ortak projeleri farklı kılan özelliklerinden biri de, kullanıcıların 

yazı tabanlı içerikler eklemesi, silmesi, değiştirmesini sağlayan internet siteleri 

olmalarıdır. Bu kategori içinde örnek uygulamalara örnek olarak çevrimiçi ansiklopedi 

Wikipedia verilmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 62). 

Wikipedia ortak proje sitelerinin en tipik örneklerinden biridir (Kaplan ve 

Haenlein, 2010, s.62; Dao, 2015, s.86). 230’dan fazla farklı dilde mevcut olan çevrimiçi 

kaynakların özetlerini saklama ve paylaşımı sağlayan Wikipedia (Kaplan ve Haenlein, 
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2010, s. 62), en iyi bilinen wiki sitesi olup site üzerinde 2 milyonun İngilizce yazı 

bulmaktadır (Mohammadian ve Mohammadreza, 2012, s. 59). Örneğin, United Breaks 

Guitars grubunun Wikipedia sayfası üç yıllık bir süre içinde 77 kullanıcılar tarafından 

159 kez yeniden düzenlenmiştir (Hemsley ve Mason, 2013, s. 141). 

Blog yani günce, weblog’un kısa hali bireyler, gruplar veya tüzel kişiler tarafından 

çeşitli konularda görüş ve yorum yayınlamak için kullanılan bir web sitesi türüdür. Blog 

içerikleri, çok niş konuları, güncel olayları, ünlü temalar gibi konuları kapsayabilir; 

böylelikle, kişisel günlük şeklini alır. Blog, okuyucular tarafından yorum yapılmasına 

olanak tanıyan, yazıları ters kronolojik sırayla listeleyen sosyal medya türüdür. Mesajlar, 

metin, resim, video veya zengin medya biçimleri şeklinde olabilir. Ayrıca blog 

platformları içeriklerin anlık ulaştırıldığı, ilgili kitlelerin kullandığı “Çok Basit Besleme” 

(Really Simple Syndi cation) gibi raporlama kayıtlarına olanak sağlamaktadır (Hemsley 

ve Mason, 2013, s. 141). 

Bloglar, metin, resimler, ses dosyaları, vb. gibi içeriklerin düzenli olarak 

yayınlanan ve ters kronolojik sırada görüntülenen sık sık güncellenen web siteleridir. 

Bloglarda herhangi bir yazımsal denetim mekanizması bulunmamasına rağmen çok geniş 

bir okuyucu kitlesine ulaşma potansiyeline sahip araçlardır. Zaman içinde, blog (günce) 

yazarları ve kendileri gibi günce yazarlığı deneyimi, ortak ilgi alanları olan ve ortak 

kimliklere sahip topluluklar birbirleriyle bağlantı kurma eğilimindedir (Hemsley ve 

Mason, 2013, s. 141). 

2007 yılında OECD’nin yaptığı tanıma göre; sosyal medyanın en eski şeklini 

temsil eden bloglar, verilerin genellikle ters kronolojik sırada tarih damgalı olarak 

gösterildiği, özel tür web siteleridir. Bloglar genelde tek bir kişi tarafından yönetilir, 

tartışılmakta olan konuya yorumlar eklenerek, diğer kişilere de etkileşim olanağı sağlar 

(Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 63). 

Kaplan ve Haenlein’in (2010) sosyal medya siteleri sınıflandırmasına göre 

bloglar, mikrobloglar ve internet forumları sosyal medyanın ikinci türünü oluşturur ve 

sosyal medya sitelerinin en erken formu olarak kabul edilir. Bloglar, mikrobloglar ve 

forumlar bireylerin birbirleri ile metin ve video, ses, resim gibi diğer çoklu ortam araçları 

ile iletişim kurabildiği, kişisel web sayfaları olarak kabul edilir. Blog veya forum sahibi 

blog’a mesaj postalayabilir, iletebilir, gönderebilir, bilgi yükleyebilir, indirmeleri ve 
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mesajları görüntüleyebilir, mesajlara yorum yazabilir. “En çok bilinen bloglar ve 

forumlar WordPress.com, Blogger. com ve Yahoo!Groups.com’dur” (s. 63); Dao, 2015, 

s. 86). 

Bloglar SMMİY için önemli bir kanaldır. Markalar blogları çeşitli amaçlarını 

gerçekleştinnek için kullanabilmektedir. Weinberg ve Pehlivan (2011) yaptıkları 

araştırmada pazarlamacıların ürün bilgisini etkin olarak arttırmak, markaların bir marka 

yaratmak ve güçlendirmek amacıyla blogları kullandıklarını gözlemlemişlerdir (s. 279). 

Reklam verenler için bloglar meraklı tüketicilere ulaşmak için bir başka interaktif 

kanal sunar. Ayrıca, okuyucular ile yakınlıkları ve sohbetlerinin doğası gereği, bloglar 

medya planlamacılarına tüketici davranışı hakkında ek bilgi sağlayabilir ve fikir verebilir. 

Bloglar ile geleneksel tüketicilerin demografik profilleri ile bağlantılı bir şekilde 

psikografik öğeleri gösteren grafikler oluşturmak mümkündür (Walker, 2008, s. 4). 

Reklam kampanyaları, geleneksel etkileşime ulaşarak ve izleyici ölçümleri kullanarak, 

kategoriye göre tek bir blog ya da birden fazla bloğu hedefleyebilir. Ancak, ek hedefleme 

değeri, bloglardaki ortak konuşmalardaki paylaşılan linkler (bağlantılar) ve birbirlerini 

referans alan içerik kalıpları ile eşleşen reklam kampanyaları ile elde edilebilir. Yayıncılar 

arasında içerik ve linkler ile kurulan sosyal bağlantılar, bağlı müşterilerle arzu edilen 

konuya bağlı okuyucu kitlesini birleştirmektedir. Okuyucu kitlesini birleştirmek için 

konunun aktif olması ve müşterilerin bu konuyu takip etmesi gerekmektedir. 

Bir reklamcı veya marka savunucusunu sadece hedef kitle ölçümlerine dayanan 

istatistiklere ulaşmak yerine bloglardaki konuşmaları takip etmesi, okuyucu kitlelerinin 

kendi aralarında etkin bir şekilde konuştukları, kendi aralarında yarattıkları kurumsal 

mesajları, dilleri tespit etmesini sağlamaktadır (Walker, 2008, s. 4). 

Bloglar, öğrenciler ve eğitmen arasında içerik paylaşımı için harika bir araç 

olabilir. Öğretim üyesi tarafından ders oturumu, oturum sürecini kapsayan bir blog 

oluşturulabilir. Öğrenciler ve diğer kişiler, PowerPoint sunumları, bilgisayar, ders notları, 

ders videoları ya da sınıf J toplantıları, vb. gibi sanal ortama açık kaynak veya içerikleri 

görüntülemek için bloglara dâhil olabilir. Öğrenciler, blogları kullanarak makaleler, 

röportajlar, ev ödevi gibi yazıları, sınıf atamaları gibi bilgileri birbirleri ile paylaşabilir 

(Wankel, 2009, s. 253). 
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Ancak, tüketicilerin çoğu kuruluşlar, markalar ve ürünler hakkında yorumlar 

yapmak ve fikirlerini sunmak için blogları kullanmakta olduğu dikkat çekicidir 

(Weinberg ve Pehlivan, 2011, s. 280). 

Bilgi amaçlı internet siteleri ve tartışma forumları bilgi paylaşımı ve ortak bilgi 

oluşturma amaçlı olarak kullanılmaktadır (Alt, 2012, s. 290). 

Forumlar genellikle özel konu ve ilgi alanlarında çevrimiçi tartışmalar yapmak 

için kullanılmaktadır. Forumlar, sosyal medya terimi ortaya çıkmadan önce, çevrimiçi 

topluluklar için güçlü ve ünlü bir bileşendir (Mohammadian ve Mohammadreza, 2012, s. 

59). Son teknolojik gelişmeler bir pazar gücü olarak tüketicilerle sosyal etkileşimlerin 

önemini arttırmıştır. Çevrimiçi forumlar, sohbet odaları ve bloglar gibi sosyal medya 

ortamları bilgi alışverişinin sadece tüketiciler arasında yapılmasını değil, aynı zamanda 

markaların da bu kanallar aracılığı ile tüketicilerle doğrudan sosyal etkileşim kurma ve 

onları yönetmede artan bir şekilde güç kazanmasını sağlamaktadır (Chen, Wang ve Xie, 

2011, s. 238). 

Twitter 2006 yılında kurulan bir mikroblog yani küçük çaplı günce sitesidir. 

Twitter kullanıcılarına tweet adı verilen 140 karakteri geçmeyecek uzunlukta olan 

gönderilerin yayınlanması, gönderilere cevap verilmesi ve gönderilerin iletilmesi gibi 

hareketlere izin vermektedir. Gönderiler haberler, bloglar, fotoğraflar vb. gibi linkler 

içerebilir. Takipçi kullanıcılara, takip etikleri kullanıcıların yayınladıkları halka açık 

gönderilerini ekranlarında görüntüleyebilmeleri imkânı verir (Smith vd., 2012, s. 102). 

Twitter tüketici ve pazarlamacılar arasındaki bilgi alışverişine ev sahipliği yapması 

açısından kitlelerin dikkatini çekmektedir. 

Smith vd. (2012) yaptıkları araştırmada Twitter’ın hangi şekillerde kullanıldığı 

üzerine odaklanmışlardır. Araştırma, kurallar ve davranışlar, kendini sunma ve aynı 

zamanda insanların neden gönderi yaptıklarım kapsamı içerisine almıştır. Tweet’ler 

genellikle bir haber, fikir, şikâyet ve günlük faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgileri 

paylaşmak amacıyla yapılan gönderilerdir. Araştırmacılar özellikle markalarla ilgili 

tweetleri incelenmiş, tweetlerin % 19’unun markalarla ilgili olduğunu, bu tweetlerde 

kullanıcıların markalarla ilgili görüşleri, beklentileri ve edindikleri bilgilerin olduğunu 

tespit etmiştir. En çok bilinen ücretsiz mikroblog uygulaması olan Twitter özellikle 
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düşüncelerin, fikirlerin ve bilgilerin hızlı aktarılması için kullanışlıdır (Wankel, 2009, s. 

253). 

Kaplan ve Haenlein’in (2010) sosyal medya siteleri sınıflandırmasına göre içerik 

toplulukları sosyal medyanın üçüncü türünü oluşturur. İçerik topluluklarının ana işlevi, 

kullanıcılar arasında video, resim, ses klipleri ve PowerPoint sunumları gibi medya 

içeriklerini paylaşmalarıdır. İnternet kullanıcıları her bir içerik topluluğu için ayrı bir 

hesap oluşturabilmekte ve kendi aralarında içerik paylaşabilmektedir. Medya içeriği 

paylaşmanın en kolay yolu, diğer kullanıcılara veya kişisel blog’lara bağlantı 

göndermektir. Kullanıcılar içerik sayfasına giden bağlantıyı tıklayarak medya içeriğine 

erişebilir. İçerik topluluklarının ortak türleri, videolar için YouTube, fotoğraflar için 

Instagram ve PowerPoint sunumları için Slideshare’dir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 63; 

Dao, 2015, s. 86). 

İçerik toplulukları, yazı türünde 130 ülkeden 750.000’den fazla kişinin kitaplarını 

paylaştığı BookCrossing, çok geniş medya türleri öreğin fotoğraf paylaşımında 

Instagram, video paylaşımında YouTube ve PowerPoint sunumlarının yer aldığı 

SlideShare gibi sosyal medya platformları üzere bulunmaktadır. İçerik toplulukları 

kullanıcıların kişisel bir profil sayfası oluşturması için gerekli değildir; bu sayfalar 

genellikle sadece üye olunan tarih, paylaşılan video sayısı gibi temel bilgileri içerir. İçerik 

toplulukları kurumsal açıdan değerlendirildiğinde telif hakkı ile korumalı olan içeriklerin 

paylaşılabileceği bir platform olarak kullanılma riski taşımaktadır (Kaplan ve Haenlein, 

2010, s. 63). 

İçerik toplulukları belirli türlerdeki içerikleri paylaşmak için bir araya gelen 

topluluklardır. Sosyal medyadaki en ünlü içerik toplulukları fotoğraf paylaşımında 

Instagram, video paylaşımında da YouTube olarak ön plana çıkmaktadır (Mohammadian 

ve Mohammadreza, 2012, s. 59). 

YouTube, 2005 yılında kurulan bir içerik topluluğudur. YouTube kullanıcılarına 

video gönderileri yapma, videoları görüntüleyebilme ve videoların üzerindeki linkleri ve 

altındaki yorumları görüntüleme imkânı vermektedir. Kullanıcılar, abone oldukları 

kullanıcılar, en son yaptıkları hareketleri, arkadaşlar, yorumlar ve favori videoları gibi 

bilgileri içeren kişisel öz geçmişlerini oluşturabilmektedir. YouTube üzerinde en çok 

gösterilen videolardan bazıları uzmanlık ile üretilmişken, en çok yorum alan videoların 
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kullanıcılar tarafından oluşturulan videolar olduğu görülmüştür. Araştırmacılar, sitedeki 

toplulukların yapısı, kültürü, kuralları ve aynı zamanda kendini sunma gibi kullanıcı 

davranışlarını incelemiştir. Yapılan araştırmalarda en ünlü videoların, kullanıcılar 

tarafından oluşturulan video günceleri (vlog), hayranların müzik videoları, canlı 

gösteriler, bilgisel içerikler, değerlendirmeler, kısa güldürüler gibi senaryo gösterileri 

oluştuğu tespit edilmiştir. Videoların sıklıkla markalarla ilgili KOİ niteliğinde olan 

özellik incelemeleri, tanıtım, yenilikçi tüketim, yeni çıkan ürünlerin kutu açılımları, 

amatör reklamları, hiciv ve parodiler, marka topluluğu anlatıları ve markalarla ilgili 

etkinlikleri kapsadığı ortaya koyulmuştur (Smith vd., 2012, s. 104). Videoların 

oluşturulması ve paylaşılmasını sağlayan bir video blog topluluğu olan YouTube, sosyal 

değişimi ve bunun korunmasını sağlayan bir araçtır (Hemsley ve Mason, 2013, s. 142). 

YouTube'un olumlu diğer bir olumlu yönü de, yüksek ünü olan bir içerik topluluğu olması 

açısından birçok marka için cazip bir iletişim kanalı haline gelmesidir. YouTube’dan her 

gün ortalama 100 milyon video hizmet vermektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 63). 

YouTube ziyaretçilerine değerlendirin eler yapma, paylaşma ve tartışma imkânı 

vermektedir. Örneğin aktarılanların anlaşılması ve içerik sunumunda YouTube’un diğer 

pazarlama yöntemlerine göre daha etkili olduğu söylenilebilir (Chanthinok, 2015, s. 

4546). 

Yeni çalışanların sosyal medya kanalları aracılığıyla öğrenmesi ve bu değişim 

sürecine tamamen uyum sağlayıp sağlayamayacağı, sosyal medyanın iletişim ve eğitim 

aracı olduğunun kanıtıdır. Örneğin kurumlar YouTube’u kapsamlı eğitimler sunmak için 

çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. YouTube kanallarında bir konu hakkmdaki uzmanlığı 

ortaya koyan, çalışanlara rehberlik yapan aşamalı eğitim videoları aracılığı ile çalışanların 

yeni yetenekler edinmesini sağlayan kurum içi öğretim programları sunulmaktadır (M. 

Jucan, C. Jucan ve Rotariu, 2013, s. 1675). 

YouTube'un bir videoyu hazırlamanın karşılaştırmalı olarak daha fazla zaman, 

kaynak ve teknik beceri gerektirmesi ve tüketicileri pazarlamacılarla iletişime teşfik 

etmesi açısından tüketiciler için daha az kullanışlı bir platform olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Smith vd., 2012, s. 103). 

Sosyal ağ bir veya daha fazla belirli bir türdeki arkadaşlık, inanç, bilgi, ün, 

akrabalık, ortak ilgi, mali değişim, antipati, cinsel ilişkiler gibi konularda birbirleriyle 
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bağlantı kuran ve dayanışma yapan bireylerin veya kuruluşların oluşturduğu sosyal bir 

yapıdır (Evans, 2010, s.353). 

Sosyal ağların etkileri sözü edilen sosyal ağ hizmetlerinde çok daha belirgindir. 

Şimdilerde sosyal ağlar insanlar arasında daha fazla arkadaşlıklar yaratılmasını 

sağlamaktadır. Sosyal ağların Özellikle iş dünyasına yaptığı en önemli katkı, kuruluşlara 

müşteri kitlelerini büyütebilme fırsatı vermesidir (Askool ve Nakata, 2011, s. 209). 

Kaplan ve Haenlein’in (2010) sosyal medya siteleri sınıflandırmasına göre sosyal 

ağlar sosyal medyanın dördüncü türünü oluşturur. Facebook, Ning ve MySpace en yaygın 

sosyal ağ siteleri olarak kabul edilir. Bu siteler aynı zamanda sosyal iletişim için 

kullanılması sebebiyle sosyal ağ siteleri olarak da adlandırılmaktadır. Sosyal ağ siteleri 

internet kullanıcılarının profillerine giriş sağlamasına, metin, fotoğraf, video ve başka 

sitelere geçişi sağlayan köprüler linkler (bağlantılar) gibi iletişim kaynağı bilgilerini 

paylaşmasına, kullanıcılar arasında hızlı mesaj ve elektronik posta göndermesine olanak 

sağlayan uygulamalardır. Site kullanıcıları, kullandıkları sosyal ağlar üzerinden, siteye 

girişi ve çevrimiçi grup tartışmalarını kontrol edebilmektedir. Özellikle Facebook, sınıf 

tartışmalarında forum olarak kullanılmaktadır (Dao, 2015, s. 86). 

Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren profillerini 

oluşturmalarını, arkadaşları ve meslektaşlarını davet ederek bu profillere erişimi 

sağlayabildiği, kullanıcıların birbirleri arasında epostalar ve anlık mesaj göndererek 

bağlantı kurmalarını sağlayan uygulamalardır. Bu kişisel profiller, her türlü bilgi, 

fotoğraf, video, ses dosyaları ve bloglar dâhil olmak üzere iletişim kaynaklarını içerebilir. 

Wikipedia’ya göre, en büyük sosyal ağ siteleri Mark Zuckerberg tarafından başlangıçta 

Harvard Üniversitesi’nde öğrenci dostları ile irtibatta kalmak amacıyla kurduğu ABD 

merkezli Facebook ve 1500 çalışanı ve 250 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan 

MySpace’dir. Sosyal ağ siteleri özellikle genç internet kullanıcıları arasında yüksek 1in 

kazanmıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 62). 

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi 

yapmasını amaçlayan dünyanın en fazla ziyaret edilen sosyal ağ sitelerinden biridir. 4 

Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg 

tarafından kurulmuştur (https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook). 
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Facebook 2004 yılında kurulmuş bir sosyal ağ sitesidir. Facebook kullanıcıları 

kişisel bilgileri, ilgi alanları, fotoğraflar vb. gibi profiller oluşturabilir ve sitedeki diğer 

kullanıcılarla “arkadaş” olabilir. Facebook kullanıcıları ayrıca, arkadaşların duvarlarına 

yazı yazma, linklere yorum yapma, forum tartışmalarına katılma, markaları beğenme gibi 

çok çeşitli etkinliklere katılım sağlayabilir. Facebook insanların sosyal sermaye inşa 

etmesini ya da korumasını, başkalarıyla iletişim kurmasını, diğer insanların hayatlarını 

takip etmesini, söylentiler ve dedikoduları keşfetmesini sağlar. Facebook üzerine yapılan 

araştırmalar sitenin işlevselliğini ve kurallarını, insanların bu siteyi neden ve nasıl 

kullandığını, Facebook üzerinden kimlik yönetimini ve bireysel sunumu incelemiştir. 

Facebook tüketicilerin pazarlamacılara, onların markalarına ait sayfalarındaki benzer 

içerikler üzerinden, soru sormalarına imkân verir. Dünyada en çok zaman harcanan 

internet sitesi olan Facebook, kazandığı bu ün ile birlikte birçok pazarlamacının dikkatini 

çekmiştir (Smith vd., 2012, s. 105). 

Sosyal medyanın farklı türlerinin tüketici ve tüketici marka ilişkileri üzerinde 

farklı etkileri vardır. Bir Facebook hayran sayfası müşterilerin birbirleri ile iletişim 

kurmasını ve daha da önemlisi, şirket ile iletişim kurmasını sağlar (Rosman, 2013, s. 20). 

Kullanıcıların sosyal medya platformlarını kullanım nedenleri yaptıkları bilgi 

alışverişinin belirleyicilerinin türü ile yakından ilişkilidir. Bazı durumlarda, bu ilişkiler 

oldukça resmi, düzenlenmiş ve yapılandırılmıştır. Örneğin, Linkedln adlı internet sitesi, 

kullanıcılarının kimlerle bağlantılı olduklarını ve tanışmak istedikleri muhtemel olarak 

bir çalışan olan hedef üyeye olan uzaklık derecelerini görebilmelerini sağlamaktadır. Üye 

öz geçmişlerinin başka üyeler tarafından onaylanmış olması gerekir. Linkedln, arkadaşlar 

arasında bir zincir bağı ilişkisi kurmaya odaklanarak, tanışmaya eğilimli ve istekli olan 

insanları birbirine yakınlaştıran referans sistemine sahiptir (Kietz mann vd., 2011, s. 246). 

Bir kişinin Linkedln üzerinde kişisel özgeçmişini tutması veya diğer sosyal medya 

platformlarında diğer kullanıcıların birbirleri hakkında neler konuştuklarını dinlemek ve 

onlara cevap vermek şeklinde hemen hemen her kişi sosyal medya aracılığı ile birbirleri 

ile bağlantı kurmak zorundadır (Aral vd., 2013, s. 6). Her kişinin Linkedln üzerinde 

bulunan zayıf ağları birbirine bağlantılıdır. Linkedjn, özellikle iş görüşmeleri yapma, iş 

teklifleri yapma ve iş bulma, önemli bağlantılar kurmada etkili bir yardımcı rol üstlenir. 
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Kurumlar Linkedln, Twitter gibi sosyal medya platformlarını ve dijital topluluklar 

adı verilen yetenek topluluklarını, kurumlan hakkın daki özellikle kariyer fırsatları, özel 

meslekler gibi bilgileri paylaşmak, gerçek iş teklifleri yapmak, kültürel izleme yapmak 

ve olası aday havuzlarını oluşturmak amacıyla kullanmaktadır (M. Jucan, C. Jucan ve 

Rotariu, 2013, s. 1674). 

MySpace kullanıcılara kişisel özgeçmişlerini yaratmalarına, arkadaşlarıyla çoklu 

ortam içeriklerini ve bloglarım paylaşmalarına olanak veren, birçok özellik ve 

uygulamaların sunulduğu bir sosyal ağ sitesidir (Charles Wankel, 2009, s. 253). 

Kaplan ve Haenlein’in (2010) sosyal medya siteleri sınıflandırmasına göre sanal 

oyun dünyaları sosyal medyanın beşinci türünü oluşturur. Kullanıcıları sanal dünyalarda 

sanal olarak kişiselleştirilmiş avatarlarıyla (Avatar, bilgisayar dilinde kullanıcıların 

değişiklik yaparak oluşturdukları grafiksel temsili benlik veya karakterdir 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(computing).) oyunlara katılım sağlayabildiği 

sosyal medya türüdür (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 64; Dao, 2015, s. 86). 

Sanal dünyalar, kullanıcıların gerçek hayatta olduğu gibi yaşadıkları çevrenin üç 

boyutlu bir ortamın kopyalanmasıyla birbirleri ile kişiselleştirilmiş avatarlar ile etkileşim 

içinde olabileceği bir platformdur. Şimdiye kadar ele alman tüm uygulamalar en yüksek 

düzeyde sosyal varlık ve medya zenginlikleri sağlamaktadır. Sanal dünyalar, bu anlamda 

sosyal medyanın en son ve en büyük tezahürüdür. Sanal oyun dünyalarına örnek olarak 

“çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları ÇOÇİRYO (“Massive Multiplayer Online 

Role Play GameMMORPG”) platformları verilebilir. 

Sanal oyun dünyalarının yüksek ünü sayesinde gişe rekorları kıran filmlerde ürün 

yerleştirme gibi benzer bir fikir olarak, oyun içinde de reklam yerleştirme yapmak 

şeklinde geleneksel iletişim kampanyaları ile daha fazla etki yaratılabilir. Japon Otomotiv 

devi Toyota, World of Warcraft uygulama dünyasından bazı resim ve mekanik 

örneklerini son Tundra reklam filminde kullanarak, Amerika’da toplam 2 milyon 500 bin 

oyuncuya tek başına ulaşmıştır. (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 64). 

Sosyal medya sitelerinin son türü sosyal sanal sosyal dünyalardır. Bu tür internet 

siteleri kullanıcılarına kişisel avatarlarını, davranışlarını, hayatlarını ve tüm hareketlerini 

gerçek hayatlarında olduğu gibi sanal dünyada yaşamalarına olanak tanımaktadır. 

Kullanıcılar sanal dünyada belirli bir yerde birbirleriyle buluşabilmekte gerçek hayatta 
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olduğu gibi belirli faaliyetleri birlikte yapabilmektedir. Eğitim noktasında bir öğretmen 

sanal olarak eğitim vereceği sınıfın yerini ve tasarımını seçebilir ve sınıf katılımcılarına 

sınıf tartışması için belirlediği yerde buluşmalarını iletebilmektedir. Kullanıcılar için tek 

fark, sanal dünyalarında yapmak istediklerini gerçek hayatlarında yapamayacak 

olmalarıdır. Eğitim ve öğrenim uygulamaları içeren “Second Life” adlı internet sitesi 

sanal sosyal dünyalar kategorisinde“bilinen en ünlü sitedir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 

64). 

Sanal oyun dünyalarında olduğu gibi sanal sosyal dünya kullanıcıları üç boyutlu 

sanal ortamda seçtikleri avatarlar ile görünmektedir. Bu âlemde yer çekimi gibi temel 

fiziksel özellikler dışında mümkün olabilecek etkileşimleri sınırlayan bir kural 

bulunmamaktadır. Sanal dünyalar, kullanıcıların ya da sakinlerin gerçek hayatlarında 

yaşadıklarını ortamdaki davranışlarına gittikçe daha fazla yaklaşan şekilde 

yansıtabilmelerini sağlamakta; kullanım yoğunluğu ve tüketim deneyimi bakımından 

sınırsız bir kişisel sunum olanağı sunmaktadır. Sanal dünyalara verilebilecek en önemli 

örnek, Amerika’nın San Francisco Eya paylaşmaktadır. Tüketiciler aynı zamanda iş 

çevrelerinin kontrolünün dışında olan doğrudan bilgi akışının sağlandığı çevrimiçi 

topluluklar ve ağlar meydana getirmektedir (Akar ve Topçu, 2011, s. 36). Bir şirket, ürün, 

hizmet veya markaya bağlı olan müşteriler, bunları; bloglar, sosyal ağlar, internet 

sitelerindeki yorumları, büyük bir olasılıkla çevresindekilere de önerir. (Sashi, 2012, s. 

258). 

YouTube, Instagram, Twitter gibi içerik toplulukları tüketicilerin karşılıklı 

ortaklaşa sosyal deneyimlerini paylaştıkları ortamlar sağlar ve şirketlerin müşteri değerini 

arttırmasına yardımcı olur. Bu bilgiler, televizyon programları, videolar, fotoğraflar, 

kitaplar, sunumlar gibi medya içeriklerinde çeşitlilik gösterebilir. Bundan hareketle 

SMMİY kavramı ortaya çıkmıştır (Go ve You, 2016, s. 178). 

Sosyal medya iletişim araçları, YouTube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya 

platformları, aslında içerik taşıyan araçlardır. Bu içerikler, dünya çevresindeki 

milyonlarca tüketici tarafından oluşturulan, kelimeler, metinler, fotoğraflar ve videolar 

şeklinde kendini gösterebilir. Pazarlamacılar açısından bakıldığında gerçekten bir değer 

yaratmak için ilham kaynağı olabilir (Berthon vd., 2012, s. 263). 
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Özel markalar veya ürünlerin değerlendirilmesinde toplumun kimliği, ihtiyaçları, 

tercihleri gibi her tüketicinin birbirine yakın değerleri olduğu için tüketiciler, ürün 

değerlendirmelerinde kullanıcıların oluşturduğu içeriklere güvenme eğilimindedir (Goh 

ve Fleng, 2013, s. 93). 

 

2.4 Sosyal Medyada İçerik Yönetimi 

Yapılan araştırmalarda sosyal medyada ver alan içeriklerin kimler tarafından 

oluşturulduğu, bu içeriklerin ne şekilde hangi amaçlarla kullanıldığı incelendiği 

görülmektedir. Bu bölümde kullanıcıların oluşturduğu içerikler ve markaların 

oluşturduğu içerikler olarak iki ana başlık altında incelenmiştir. 

 

2.4.1 Kullanıcıların Oluşturduğu İçerikler 

Kullanıcıların oluşturduğu içerikler (KOİ) insanların sosyal medyayı kullanması 

ile aralarında iletişimi sağlayan tüm yolların tek bir çat, alımda toplanmasın, sağlamışım 

KOİ terimi. 2005 yılında popülerlik kazanmış te yaygın olarak kabul gürmüş, genellikle 

çeşitli şekillerdeki medya içeriklerinin açıklanmasında kullanılan halka açık son 

kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler olarak ifade edilmiştir.(Kaplan ve Haenlein, 

2010, s.61) 

Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (OECD), KOİ’lerin aşağıdaki üç temel 

koşulu karşılaması gerektiğini belirtmiştir. 

 İlk olarak, hem kamuya açık bir web sitesinde veya bir sosyal ağ sitesinde 

yayımlanması, hem de belirli bir insan grubunun erişilebilir olması 

gerekmektedir. 

 İkinci olarak, belirli bir yaratıcı çabayı ihtiva etmesi gerekmektedir. 

 Üçüncü olarak, uzmanlık gerektiren alışılmış uygulamaların dışında oluşturulmuş 

olması gerekmektedir (Kaplan ve Haenlein. 2010, s. 61). 

KOİ, çevirim içi ortamda diğer kullanıcılarla iletişini içerisinde olması ve 

kendilerini ifade edebilmeleri açısından önemli bir kavramdır. Sosyal olunan anlarda, 

aynı zamanda sosyalliğin çevresinde oluştuğu bir nesne etrafında, üretilen içerikler olarak 

tanımlanmaktadır. KOİ, Twitter'daki tweetler, Faeebook'taki durum güncellemeleri, 
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YouTube'daki videolar, aynı zamanda tüketicilerin üretilmiş ürünler için yaptığı yorumlar 

ve reklamlar gibi birçok şekilde kendini gösterir (Smitli vd., 2012, s. 102). 

KOİ, tam olarak aynı olmamakla birlikte elektronik ağızdan ağıza iletişim (AAİ) 

ile ilgidir. KOİ, internet aracılığı ile birçok kurum ve insanın erişebildiği, gerçek veya 

eski müşteriler tarafından ürün veya şirket hakkında yapılan herhangi bir olumlu veya 

olumsuz açıklama olarak tanımlanan bir kavramdır (Smith vd., 2012, s. 103). 

Kuruluşlar takipçileri arasındaki etkileşimi teşvik etmelidir. Yüksek seviyede 

bağlılığı teşvik ederek, karşılıklı etkileşime dayanan iki yönlü ilişkiler kurmalıdır. Bu 

ilişkiler, müşterinin görüşlerinde iyileşmeyi sağlayacak ve marka bağlığını en iyi 

seviyede etkileyecek olan KOİ’yi oluşturur (Lehmkuhl, 2014, s. 96). 

Kuruluşlar toplulukları kendi reklamlarını oluşturmalarında ve yorum 

yapmalarında teşvik etmelidir. Bu teşvik sayesinde katılım seviyesi artış gösterecek, 

başarılı olunduğu takdirde ise viral etki yaratabilecektir. Leeds Ünivesitesi’nden Nick 

Haley adlı Apple tutkunu bir üniversite öğrencisi. YouTube’a bir iPod Touch reklamı 

yüklemiş, YouTube topluluğundan yapılan olumlu yorumlar akışında yapılan 

değerlendirmede 5 üzerinden 4 yıldız almıştır. Nick Haley yarattığı bu etki sonrasında, 

Apple’m reklam ajansı TBWA\Chiat\Day tarafından işe alınmıştır. Yüklediği bu reklam 

filmi, son sayımlara göre YouTube'da yaklaşık 2.5 milyon kere aklanmıştır (Ang, 2011, 

s. 36). 

Sosyal medya platformlarını kullanan tüketiciler; şirketler, ürünler ve hizmetler 

hakkında çevrimiçi bilgi oluşturmakta, düzenlemekte ve paylaşmaktadır. Tüketiciler aynı 

zamanda iş çevrelerinin kontrolünün dışında olan doğrudan bilgi akışının sağlandığı 

çevrimiçi topluluklar ve ağlar meydana getirmektedir (Akar ve Topçu, 2011, s. 36). Bir 

şirket, ürün, hizmet veya markaya bağlı olan müşteriler, bunları; bloglar, sosyal ağlar, 

internet sitelerindeki yorumları ile AAİ yoluyla, büyük bir olasılıkla çevresindekilere de 

önerir. Müşterilerin sağladıkları kullanıcıların oluşturduğu içerikler aracılığı ile ürün ve 

hizmetlerin değerlerinin arttığı ifade edilmektedir (Sashi, 2012, s. 258). 

Smith vd. (2012) yaptıkları araştırmada pazarlamacıların marka çevresinde iş 

birliği yapılarak oluşturulan KOİTer aracılığıyla müşterileriyle az veya daha fazla etkin 

bir şekilde bağlılığı sağlayabileceğini vurgulamak gerektiğini ifade etmiştir (s. 103). 
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Sosyal medyanın ün kazanması, çevrimiçi kullanıcıların oluşturduğu içeriklerin 

veya AAİ yoğun bir şekilde üretilmesini sağlamış, pazarlamacıların dikkatini çekmiştir. 

Örneğin, Facebook’ta pazarlama amaçlı olarak 1 milyon 500 binden fazla şirketin marka 

toplulukları (hayran sayfalan) bulunmaktadır (Goh ve Heng, 2013, 88). 

YouTube, Instagram, Twitter gibi içerik topluluklan tüketicilerin karşılıklı 

ortaklaşa sosyal deneyimlerini paylaştıkları ortamlar sağlar ve şirketlerin müşteri değerini 

arttırmasına yardımcı olur. Bu bilgiler, televizyon programları, videolar, fotoğraflar, 

kitaplar, sunumlar gibi medya içeriklerinde çeşitlilik gösterebilir. Bundan hareketle 

SMMİY kavramı ortaya çıkmıştır (Go ve You, 2016, s. 178). 

Sosyal medya iletişim araçları, YouTube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya 

platformları, aslında içerik taşıyan araçlardır. Bu içerikler, dünya çevresindeki 

milyonlarca tüketici tarafından oluşturulan, kelimeler, metinler, fotoğraflar ve videolar 

şeklinde kendini gösterebilir. Pazarlamacılar açısından bakıldığında gerçekten bir değer 

yaratmak için ilham kaynağı olabilir (Berthon vd., 2012, s. 263). 

 

2.4.2 Markaların Oluşturduğu İçerikler 

Pazarlamacılar, müşterilerle etkin olarak bağlantıya geçmek için kendi markaları 

adına sosyal medyada akademik makalelerde kabul gören ifadesiyle “pazarlamacılar 

tarafından oluşturulan içerikleri” meydana getirirler (Goh ve Heng, 2013, s. 88). 

Kumar, Bezawada, Rishika, Janakiraman ve Kannan (2016) markalar tarafından 

oluşturulan içeriklerin tüketici davranışlarını takip eden nedenlerle olumlu olarak 

etkilediğini ifade etmiştir (s. 9). 

 İlk olarak, geleneksel reklam uygulamalarının müşterileri bilgilendirme ve satışa 

yönelik pazarlamada kullanılması işlevine benzer bir şekilde, marka tarafından 

oluşturulan içerikler, markalara, müşterilerine ürün teklifleri, fiyatları ve 

kampanyaları hakkında bilgi vermeleri açısından yardımcı olmaktadır. 

 İkinci olarak, markaların ürettiği içerikler sanal varlığı bulunan marka meraklıları 

ve hayranları ile etkileşime geçmeye imkân sağlaması yönüyle markaları 

hakkında olumlu tutumları pekiştirmelerine yardımcı olmaktadır. 

 Son olarak, markalar sosyal medyada bir içerik ilettiğinde, müşteriler bu iletiyi 

“beğenme” veya içerik üzerinde yorum yaparak cevaplayabilmektedir. Böylelikle 
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markaların paylaştıkları bu iletiler üzerinden olumlu marka değerlendirmeleri 

yapılabilmektedir. Markaların oluşturduğu içerikler, markalara sosyal medyanın 

etkileşimli doğası sayesinde müşterileri ile birebir olarak doğrudan iletişime 

geçmeleri konusunda yardımcı olmaktadır (Kumar vd., 2016, s. 9). 

Goh ve Fleng (2013) yaptıkları çalışmada, markaların sosyal medyada marka 

toplulukları için oluşturdukları içeriklerin, müşterilerin ikna olma ve satın alma 

davranışını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

 

2.5 İşletmelerde Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları 

 

Önceki bölümlerde detaylı şekilde incelenen müşteri ilişkileri yönetiminin 

amaçları ve sosyal medya uygulamalarının sağladığı olanaklar bir arada 

değerlendirildiğinde “Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Yönetimi” kavramını tanımlamak 

olanaklı olacaktır. Sosyal medya müşteri ilişkileri yönetimi; geleneksel müşteri ilişkileri 

yönetimi süreçlerinin sosyal medya uygulamalarının sağladığı olanaklarla 

bütünleşmesiyle meydana gelen bir sistemi tarif etmek için kullanılmaktadır. Daha 

kapsamlı tanımlanacak olursa; sosyal medya müşteri ilişkileri yönetimi, bir markanın 

sosyal medya teknolojileriyle kolaylaşan müşteri etkileşimlerinden edindiği bilgileri 

oluşturması, bütünleştirmesi ve cevaplaması süreçlerinden oluşmaktadır. 

Trainor vd. (2013, s. 1202) bu bağlamda, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati 

ve müşteriyi elde tutmaya öncülük eden, gelişmekte olan teknolojik kaynakları ve müşteri 

odaklı yönetim sistemlerinin eşsiz birleşimi sosyal medya müşteri ilişkileri yetkinliği 

olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan sosyal medya müşteri ilişkileri yönetimi yetkinliği, 

müşteri ilişkileri yönetimi literatürdeki “ilişkisel bilgi süreçleri” ile benzerlik 

göstermektedir. (Trainor, 2012, s. 321). 

Sosyal medya platformları çok iyi bir şekilde yönetilmesi gereken konulardır. 

Örneğin, bazı insanlar Facebook’un sosyal ağlarda baskın hale gelmesinde yapılan iyi 

yönetim uygulamalarına, bazıları da Friend ster ve MySpace gibi rakip platformların 

uyguladıkları yönetim hatalarındaki ana etkenlere dikkat çekmiştir. Sosyal medya 

platformları "şirketler tarafından bakıldığında” hızlı büyüme yönetimi ve planlamasının 
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nasıl olacağı, kullanıcı bazında onları dinleme ve onlara cevap verme gibi önemli 

kurumlar açısından yönetim sorunlarını arttırmıştır.(Aral vd., 2013, s. 89). 

İlgili literatürde sosyal medya yetkinlikleri ve sosyal medya pazarlaması 

kavramalarının, aralarındaki farkın gözden kaçırılmasına sebep olacak ölçüde örtüştüğü 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle, takip eden “İşletmelerde Sosyal Medya Müşteri İlişkileri 

Yönetiminin Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri” başlıklı bölümde, işletmelerin 

pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sosyal medya müşteri ilişkileri 

yönetimi anlayışına yer verilmiştir. 

SMMİY’de yetkin olmayı hedefleyen kuruluşların hangi amaçlarla sosyal medya 

pazarlaması uygulamalarını gerçekleştirdikleri önem kazanmaktadır. Bu noktada, 

SMMİY yetkinlikleri ve sosyal medya pazarlaması kavramlarının birbiri yerine 

kullanılan kavramlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden, yapılan araştırmalara konu olan 

sosyal medya pazarlaması amaçlarının ele alınması gerekmektedir. Literatürde 

incelendiğinde, kullanılmakta olan SMMİY yetkinlikleri kavramı ile sosyal medya 

pazarlaması kavramları yakın tanım ve amaçları içerdiğinden, bu iki kavram, SMMİY 

pazarlama faaliyetleri başlığı altında incelenmiştir. 

 

2.6 İşletmelerde Sosyal Medya Müşteri ilişkileri Yönetiminin İşletme Yapısı 

İçindeki Yeri 

MİY sistemlerinin pazarlamada oynadığı önemli rol ve ardından ortaya çıkan 

sosyal medya uygulamaları hatırlandığında, SMMİY yetkinlikleri tanımı takip eden 

şekilde yapılmaktadır. Buna göre SMMİY yetkinlikleri, geleneksel olarak süreçleri ile 

sistemler ve teknolojilerin sosyal medya uygulamalarıyla bütünleşmesini içeren, 

müşteriyle yüzleşerek yapılan faaliyetler ile meydana gelen, iş birlikçi konuşmalar 

yapılarak müşterilerle bağlılığının sağlanması ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesidir 

(Trainor, 2012, s. 321). 

SMMİY yetkinliği, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve müşteriyi elde 

tutmaya öncülük eden, gelişmekte olan teknolojik kaynakları ve müşteri odaklı yönetim 

sistemlerinin eşsiz bir birleşimi olarak tanımlanır. SMMİY yetkinliği, MİY literatürden 

ilişkisel bilgi süreçleri kavramına benzemektedir (Trainor vd., 2013, s. 1202). SMMİY 

yetkinliği, bir markanın sosyal medya teknolojileriyle kolaylaşan müşteri 
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etkileşimlerinden edindiği bilgileri oluşturması, bütünleştirmesi ve cevaplaması 

süreçlerindeki uzmanlığını ve yetkinliğini ifade eder. 

Sosyal medya sadece bir strateji ile ilgili değil, aynı zamanda karşılıklı olarak 

birbirinden bağımsız ürün veya hizmet, müşteri ve son olarak fiyat ile ilgili tipik stratejiler 

ile ilgilidir. Sosyal medya kesinlikle bu stratejilerden her birini farklı zamanlarda farklı 

şekillerde etkileme olanağına sahiptir. Sosyal medyanın bütün stratejileri müşterilerle 

bağlılığın geliştirilmesine yönelik olarak birbirlerine bağlıdır (Andzulis vd., 2013, s. 310). 

Müşterilerle bağlılığın geliştirilmesi, sosyal medya ile yapılacak MİY ve pazarlama 

faaliyetleri ile mümkün olabilecektir. Bu anlamda, SMMİY önem kazanmaktadır. 

Tüketiciler, platformlar, markalar ve hükümetlerin (örneğin, resmi ilişkileriyle 

ilgili bilgiler edinmesi) sosyal medya stratejileri oluşturarak, örneğin, ürün geliştirme, 

fiyatlandırma, ortaklık, pazarlama, satın alma ve müşteri kazanımı gibi ihtiyaçlarını en 

iyi karşılamak ya da bireysel ve toplumsal hedeflerine ulaşmak için kapsamlı bir şekilde 

sosyal medya kullanımı yapmaktadır (Aral vd., 2013, s. 4). 

Sosyal medya platformları çok iyi bir şekilde yönetilmesi gereken kumullardır. 

Örneğin, bazı insanlar Facebook’un sosyal ağlarda baskın hale gelmesinde yapılan iyi 

yönetim uygulamalarına, bazıları da Friend ster ve MySpace gibi rakip platformların 

uyguladıkları yönetim hatalarındaki ana etkenlere dikkat çekmiştir. Sosyal medya 

platformları "şirketler tarafından bakıldığında” hızlı büyüme yönetimi ve planlamasının 

nasıl olacağı, kullanıcı bazında onları dinleme ve onlara cevap verme gibi önemli yönetim 

somlarını arttırmıştır (Aral vd., 2013, s. 89). 

Günümüze kadar gelen literatür incelendiğinde sosyal medyanın, farkındalık 

oluşturma, ikna etme ve diğer pazarlama amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak 

kullanılmakta olduğu görülmektedir (Aral vd., 2013, s. 7). 

SMMİY’de yetkin olan/olmak isteyen kuruluşların hangi amaçlarla sosyal medya 

pazarlaması uygulamalarını gerçekleştirdikleri önem kazanmaktadır. Bu noktada, 

SMMİY yetkinlikleri ve sosyal medya pazarlaması kavramlarının birbiri yerine 

kullanılan kavramlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden, yapılan araştınnalara konu olan 

sosyal medya pazarlaması amaçlarının ele alınması gerekmektedir. Literatürde 

incelendiğinde, kullanılmakta olan SMMİY yetkinlikleri kavramı ile sosyal medya 
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pazarlaması kavramları yakın tanım ve amaçları içerdiğinden, bu iki kavram, SMMİY 

pazarlama faaliyetleri başlığı altında incelenmiştir. 

Sosyal medya platformları, şirketleri, ürettikleri ürün ve hizmetler üzerinden 

kullanıcılar ve müşterilerle etkileşime geçirmesi sayesinde yeni fırsatlar ortaya 

çıkarmaktadır. Sosyal medya üzerine yapılan araştırmalar, sosyal medyanın karşılıklı 

kurumsal pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesinde pratik çözümler sağladığım 

kanıtlanmıştır. Pazarlamacıların çoğu sosyal medyayı pazarlama amaçlı olarak 

kullandıklarını açıklamıştır. 2013 yılı için yapılan son ölçümlerin sonuçları dünya 

genelindeki sosyal medya reklam harcamalarının hızla artarak yaklaşık 10 milyar dolar 

olduğunu göstermiştir (Risius ve Beck, 2015, s. 826). 

Sosyal medya pazarlaması birçok yönden sosyal iş dünyasının öncüsüdür. Sosyal 

medya pazarlamasında en etkin şekilde uygulamanın yolu tüm kuruluşun iş 

deneyimlerinden sorumlu olması; yani, kuruluş bünyesindeki her çalışanın bütün ürün 

veya hizmetler için gözle görülür derecede sorumlu olmasıdır (Evans, 2010, s. 23). 

Sosyal medya, MİY, müşteri hizmetleri, alıcı araştırması, yeni eğilimlerin 

oluşturulması, satış, tanıtım, dağıtım kanalı, ücretli reklam kanalı ve markalaşma dâhil 

olmak üzere birçok pazarlama faaliyetleri için bir kanal olarak hizmet verebilir (Ashley 

ve Tüten, 2015, s. 16). 

Sosyal medya pazarlaması tanıtım ve müşteri sadakati yaratma aracıdır (Aral vd., 

2013, s. 7). Sosyal medya pazarlaması geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklıdır; bu 

nedenle, marka imajı ve sadakati elde etmek için özel dikkat ve strateji oluşturmayı 

‘gerektirir. Sosyal medya pazarlaması aynı zamanda ilişkisel pazarlama ili yakından 

ilgilidir. Markaların  ürünlerini müşterilere satmaya çalışma ihtiyacı, onlarla bağlantılar 

kurmaya dönüşmüştür (Erdoğmuş ve Çiçek, 2012, 13-55). 

Yapılan pazarlama araştırmalarında elde edilen bulgular, şirketlerin sosyal 

medyayı kullanımına nedenleri arasında tüketicilerle doğrudan iletişim kurmak, kendi 

web sitesi trafiğini artırmak, yeni iş fırsatları tanımlamak, topluluklar oluşturmak, 

sağladıkları içerikleri dağıtmak, müşterilerden gelen geri bildirimleri toplamak ve 

genellikle markalarını desteklemek gelmektedir (Michaelidou, Siamagka ve Christodou 

lides 2011, s. 11-55). 
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Pazarlamada sosyal medya araçlarının kullanımının, yeni müşterilere ulaşma, 

müşteri sadakatini arttırma, zaman tasarrufu ve maliyet etkinliği gibi önemli yararları 

vardır (M. Jucan vd., 2013, s. 16-75). 

Sosyal medya, şirketlere riskler hakkında araştırma yapmaksızın, pazarlama, işe 

alma ve müşteri ilişkileri gibi fayda sağlayan fırsatlar sunmaktadır (Schultz vd., 2015, s. 

45). Sosyal medya pazarlaması, işletmelerin önemli bilgiler paylaşabildiği ve böylelikle 

negatif algıları değiştirebildiği önemli bilgi çıkış kaynağı sağlamaktadır (Mohamma dian 

ve Mohammadreza, 2012, s. 59). 

Sosyal medya pazarlaması bir şirketi ve onun ürünlerini tanıtmak amacıyla 

kullanmak olarak tanımlanabilir. Sosyal medya pazarlaması, e-mail bültenleri, çevirim içi 

reklam kampanyaları gibi geleneksel internet tabanlı tanıtım stratejileri ve çevrimiçi 

pazarlama faaliyetlerinin bir alt kümesi olarak düşünülebilir (Akar ve Topçu, 2011, s. 36). 

Sosyal medya pazarlaması çok yönlü diyaloglardan oluşur ve katılımcıdır. Onu sosyal 

yapan şey kullanıcıların katılımına dayanmasıdır. Sosyal medya pazarlamasının hayata 

geçirilmesi için kullanıcı katılımı zorunludur. Markalar müşterileri ile, müşteriler de 

markalarıyla konuşurken, belki de en önemlisi müşterilerin birbirleri ile konuşmasıdır. 

Bu durum web 2.0’dan önce neredeyse imkânsız olan yeni bir bağlılıktır. Markalar sosyal 

medya sitelerini ürün ve hizmetlerini sunmak ve internet üzerinden şirketin 

görünürlüğünü arttırmak amacıyla kullanarak sosyal medya pazarlaması işlevlerini 

gerçekleştirebilir. 

Markaların birçok geleneksel iletişim aracını kullanarak elde edebileceği bağlılık 

seviyesi, sosyal medya aracılığı ile tüketicilerle zamanında ve doğrudan iletişim 

kurulması ile daha verimli ve nispeten düşük maliyetle gerçekleştirilebilir (Kaplan ve 

Haenlein, 2010, s. 67). Pazar araştırmacıları SMMİY’in ek satış ve maliyet tasarrufunu 

sağlaması nedeniyle gelecek yıllarda ana akım olacağını beklemektedir (Woodcock, 

2011, s. 54; Lehmkuhl, 2013, s. 190). 

Alışılagelmiş veya geleneksel pazarlama uygulamaları için katlanılan maliyetler, 

sosyal medya pazarlamasına göre çok daha fazla maliyetlidir. Sosyal medya 

platformlarında, örneğin Facebook’ta bir hayran sayfası oluşturmak, YouTube’a bir video 

yüklemek ya da blog siteleri üzerinden gönderiler yapmak ücretsizdir. Sosyal medyanın 

yüksek yoğunlukla kullanılmasıyla pazarlama faaliyetleri daha az maliyetli olarak 
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yürütülebilir. Son zamanlarda sosyal medyayı kullanan 6 kuruluş üzerinde yapılan 

niceliksel araştırmada, kuruluşların çoğu yaptıkları sosyal medya faaliyetlerinin reklam 

ve müşteri hizmetleri maliyetlerini düşürdüğü cevabını vermiştir. Şirketler ürün ve 

hizmetlerini öncesine göre daha düşük maliyetli olarak sunmak ve yeni fikirlerini 

denemek için en iyi yöntem, YouTube’u sitesinin etkin bir şekilde kullanmasıdır 

(Chanthinok, 2015, s. 4546). 

Sosyal medya kullanımının maliyet tasarrufuna öncülük ettiği gittikçe belirgin 

hale gelmektedir. Müşterilerin, şirketlerin eskiden müşterilerine ücretsiz yardım masaları 

aracılığı ile verdiği hizmeti, kullanıcı forumlarındaki sıkça sorulan sorular aracılığı ile 

kendilerinin üstlenmesi, maliyet tasarrufuna örnek olarak verilebilir (Holfman ve Fodor, 

2010, s. 43). Etkin maliyet kullanımı sosyal medya uygulamalarıyla elde edilebilir. Sosyal 

medyanın önemli bir faydası da sosyal medya platformları üzerinden müşteri hizmetleri 

faaliyetlerinin uygulanmasıdır. Sosyal medya platformları aracılığı ile müşterilerin 

şikâyetlerine cevap verilmesi, şikâyet takiplerinin çağrı merkezleri aracılığı ile 

yapılmasına göre daha etkili bir yoldur. Bunu uygulayan şirketler, çağrı merkezlerindeki 

arama yoğunluğu azalacağı için çalışan ücretleri ve faydalandığı diğer kaynakların 

maliyetlerini düşürmüş olacaktır. Sosyal medya siteleri, yeni fikirlerin oluşturulmasında, 

nasıl yapıldığının öğrenilmesinde, maliyet kullanımında etkinlikte ve tüketici 

davranışlarının öğrenilmesinde kullanılabilecek en iyi araçtır. Sosyal medyayı kullanarak 

maliyet kullanımını kontrol edebilen markaların satış maliyetleri düşecek ve kârlılıkları 

artacaktır (Chanthinok, 2015, s. 46). 

Sosyal medya, şirketleri, tüketiciler için uyguladıkları geleneksel pazarlama 

yöntemlerini değiştirmeye ve yeni yöntemler bulmaya zorlamaktadır. Yöneticiler 

üzerinde uygulanan bir ankette, yöneticilerin % 81’ inin sosyal medya projeleri üzerine 

yapılacak yatırımların artacağı beklentisi içerisinde oldukları; böylece, geleneksel 

pazarlama maliyetlerinin azalacağını tahmin ettikleri sonuçlarına ulaşmıştır (Rosman, 

2013, s. 18). 

Markalar çevrimiçi toplulukları hizmet maliyetlerini düşürmek için 

kullanabilmektedir. İş birliği ilkesine değinildiğinde, örneğin Dell markası, kullanıcıların 

birbirine yardım ettiği bir topluluk oluşturmuştur. Bu topluluk 35.000’nden fazla 

müşteriye yardımcı olmuştur. Benzer bir şekilde, ürünleri için müşteri destek toplulukları 



48 
 

oluşturan Dell markası, daha deneyimi olan müşterilerini daha az deneyimi olan 

müşterilerine öneriler sunmaları için teşvik etmiş; öneri sunma anlamında daha fazla 

katkıda bulunan müşterilerini, oluşturduğu internet sitesinde gönderileri olan diğer kişiler 

tarafından verilen, sahip olacakları “teşekkür sayısı” ile ödüllendirmiştir. Dell markası bu 

şekilde daha önce sadece çağrı merkezleri aracılığı ile verdiği müşteri hizmetleri 

maliyetlerini yüzde 90 oranında azaltmıştır. Çevrimiçi yardım sağlayan kişilerin, bu işi 

sıklıkla parasal bir kazanım elde etmek için değil, statü kazanma odaklı olarak yaptığını 

vurgulamak gereklidir (Ang, 2011, s. 16). 

Markaların sosyal medya teknolojilerini kullanarak uyguladığı pazarlama 

faaliyetlerinin satış performansına olan etkileri önem kazanmaktadır. Sosyal medya 

kullanan markaların satış gücünü müşterilerin sosyal ağlarına erişim sağlamaya 

yönlendirmesi, satışlarının artmasını ve sonuçta işlerinin büyümesinde onlara yardmıcı 

olur (Groza vd., 2012, s. 122). Sosyal medya kullanımının satış performansı üzerinde 

önemli hayati bir etkisi vardır (Groza vd., 2012, s. 118). Sosyal medya platformları 

işletmelerin daha fazla miktarda satış yapmalarına yardımcı olur (Kaske vd., 2012, s. 

3900). Kaske vd. (2012) yaptıkları çalışmada sosyal medyanın önemli faydaları arasında, 

müşteriyi elde tutma, daha iyi müşteri iletişimi, olası hakaretlerden kaçınma, daha fazla 

müşteriye ulaşılması ve satışların arttırılması olarak ifade etmiştir. 

MİY’in bir sonraki aşaması olan SMMİY, son kullanıcıların satışla ilgili işlerini 

gerçekleştirmeleri için sosyal medyadan faydalanmasına olanak sağlar (Rodriguez vd., 

2012, s. 367). Bir markanın sosyal sermayesini genişletmek için sosyal medyayı 

kullanması, markanın ilişkilerini ve satış performansının sonuç odaklı unsurlarını 

etkileyebilecektir (Rodriguez vd., 2012, s. 369). Yeni Zelanda’da 668 küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelere yapılan ankette, sosyal varlığı olan bir markanın herhangi bir 

sosyal medya programı uygulamayan ve sosyal varlığı olmayan markalara göre %20 

oranında daha fazla gelir elde ettiği sonucuna ulaşılmıştır (Rodriguez vd., 2012, s. 369). 

MİY’i gönnezden gören işletmeler, MİY’in zaman içinde sağlayacağı satışlarda 

ek artış getirmesi ve kendini tanıtma imkânı sunması, pazar payını attırma gibi fırsatları 

kaybetmiş olacaktır. Satış kuruluşları, satış ile ilgili görevlerini gerçekleştirmek, ürün ve 

hizmetler üzerinde bilgi paylaşımı yapmak ve beklentileri takip ederek sosyal medyadan 

yararlanırlar. Günümüzde satış odaklı markalar, beklenti sahibi alıcılarla doğrudan 
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iletişime geçmek ve onlarla daha ayrıntılı konuşmalar oluşturmak için Linkedln, 

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlarmı kendi iş süreçleriyle bütünleştirmiştir 

(Rodriguez vd., 2014, s. 86). 

Satış yöneticileri için sosyal medyadaki müşteri konuşmalarının öğrenilmesi, 

konuşmaların etkilenmesi ve konuşmalara şekil verilmesi, kuruluşların görevlerini ve 

verimlilik hedeflerini istikrarlı hale getirmesi bir zorunluluk haline gelmiştir (Moncrief, 

Marshall ve Rudd, 2015, s. 47). Satış yöneticileri, günümüzün sosyal medya çağında, 

sosyal medyadaki yeni eğilimleri anlayabilmekte, aynı zamanda pazar yerinin ve her bir 

müşterinin ihtiyaçlarından yola çıkarak çeşitli pazarlama yöntemlerini uygulayarak 

başarılı olabilmekte, markalarının satış gücünü arttırabilmektedir (Moncrief vd., 2015, s. 

47). 

Günümüzde sosyal medya olgusu, markaların itibarını, satışlarını ve hatta hayatta 

kalmasını ciddi bir şekilde etkilemektedir (Kietzmann vd., 2011, s. 242). Stratejik amaçla 

doğru şekilde uygulanmış sosyal medya yönetimi ile bir şirket doğrudan piyasa 

taleplerine rakiplerinden daha çok cevap verebilir hale gelecek, edineceği bu yetkinlik 

doğrudan satışlarına yansıyacaktır (Andzulis vd., 2013, s. 311). Sosyal medyanın 

müşterilerin bir endişe veya sorusunu, bir satış temsilcisi veya pazarlama grubuna 

göndermesine imkân vermesi, müşterilerin gelecekteki olası benzer kaygılarını 

hafiflemesi gibi olumlu bir sonucu doğuracaktır. Satış süreci sosyal medya ile 

birleştiğinde ortak öğrenmeyi sağlayacaktır. Bazı durumlarda, sadece müşterilerin 

ihtiyaçlarının öğrenilmesi değil, aynı zamanda müşterilerin hiç cevabını bilmeyeceği bir 

soruya cevap verilmesi; diğer müşterilerle etkileşim kurulması, alıcıların daha fazla 

bilgilendirilmesiyle satışın gerçekleşmesini ve daha iyi ilişkilerin kurulmasını 

sağlamaktadır. Bu ilişki, bir araba alıcısının yeni marka ya da yeni bir tür araba satın 

almak için karar vermeden önce, seçenekleri değerlendirmek için güvenilir bir tamircinin 

arkadaşına eşlik ederek ona yardımcı olması gibidir. Bazen bir alıcının satın almak 

istediği bir ürün veya hizmetin bir yönü hakkında daha önce hiç söylenmemiş bir bilgiyi 

bilmesine imkân yoktur. Sosyal medya geçmişte yapılan telefon arama kayıtlarının 

sorgulanıp ortaya çıkarılması gibi bir olanak tanımaktadır. Sosyal medyanın tüketicilerin 

bilgiye doğrudan erişebilmesini sağlaması sayesinde, bilginin tüketicilere daha önce satış 

personelleri tarafından ikinci el olarak aktarılmasından daha değerli bir yol olduğu 

söylenebilir. Markalar aynı zamanda markaları, ürün ve hizmetleri ile ilgili soru ve 
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cevaplamalar için halka açık bir forum oluşturabilmekte, satış çağrısı sırasında 

artabilecek genel itirazları önceden görerek, bunlara engel olabilmektedir. Gerçekten de, 

sosyal medyanın markaların satış süreçlerinin başlangıç aşamalarını kısa zamanda 

hızlandırma ve kolaylaştırma kapasitesi bulunmaktadır. Tüketicilere satın almak isteyip 

istemediğinin sorulduğu, onlara ürün ve hizmetler ve değer teklifleri hakkında bilgiler 

verildiği ve onlarla iş birliği yapıldığı zaman satış süreci daha az karmaşık hale 

gelmektedir. 

Örneğin Dell markası Twitter‘ı kullanarak yaptığı satış konusunda uyarıları 

sayesinde gelirlerinde gittikçe de artan bir şekilde yaklaşık 1 milyon dolarlık bir artış 

olmuştur (Kaplan ve Flaenlein, 2010, s. 67). 

Sosyal medya teknolojileri bir markanın satış gücü etkinliğini artırabilir. 

Chanthinok (2015) yaptığı araştırmada şirketlerin çevrimiçi satışlarında ve ürün ve 

hizmetlerini teşvik etmede sosyal medyanın yardımcı bir araç olduğunu ifade etmiştir. 

Kumar vd. (2016) yaptıkları araştırmada markaların sosyal medyada oluşturduğu 

içeriklerin satışlara güç kazandırmada büyük pay sahibi olduğunu sonucuna varmıştır 

(Trainor vd., 2013, s. 12-13). 

 

2.7 Markalarda Sosyal Medya Müşteri ilişkileri Yönetimi Uygulama Örnekleri 

Müşteriler ve tüketiciler için sosyal medyanın giderek artan önemi markaların 

sosyal medyadaki etkinliklerini arttırmasını gerektirmektedir. Bunun için markaların 

kapsamlı iş stratejilerini uygulamaya koyması zorunluluk haline gelmiştir. Bu bölümde, 

daha önce yapılan araştırmalara konu olan, sosyal medya faaliyetlerinin markaların 

organizasyonel yapısı içerisindeki yeri ve personellere sosyal medya eğitimi verilmesinin 

markaların SMMİY pazarlama faaliyetleri ile ilişkisi incelenecektir. 

Yeni medyanın iş potansiyellerini, aynı zamanda tuzaklarından da kaçarak, 

tamamen kullanmak; müşteriler tarafından etkin katkı yapılan dönüşümsel potansiyeli 

yansıtan, müşterilerin negatif söylemlerinin muhtemel geniş çaplı etkilerinin göz önünde 

bulundurulduğu ve bunların birimler arası bakış açısı ile değerlendirildiği kurumsal 

koşulları gerektirir (Aral vd, 2013, s. 9). 
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Şu anda şirketlerin sosyal medyayı en iyi hangi yollarla düzenlemesi ve yönetmesi 

gerektiği konusunda az ölçüde anlayış bulunmaktadır. Şirketlerin departmanları arasında 

sosyal medyanın ne şekilde yönetileceği, sosyal medya faaliyetlerine nasıl kaynak 

aktarılacağı ve yönetişimi, neyin tedarik edileceği, şirket yapısında yapılması gereken 

kapsamlı değişikliklerin neler olduğu, süreçleri, liderlik, eğitim ve kültür gibi bu 

dönüştürücü güç potansiyellerinden yararlanılması konusunda bir fikir birliği yoktur. 

Sosyal okunurluk konusunda şirketlere yol gösteren, şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen, 

endüstriler özelinde üzerinde geniş çapta kabul görmüş, en iyi olarak kabul edilecek bir 

uygulama bulunmamaktadır (Aral vd., 2013, s. 9). 

Owyang, markaların sosyal medya faaliyetlerini organizasyon yapısı içerisinde 

dağınık, merkezi ve koordineli olmak üzere üç farklı örgütsel modelde yönetilebileceğini 

açıklamıştır. 

Bir pazarlama/satış organizasyonunun yöneticisinin görevi, şirketin kuruluşundan 

itibaren kurum çapında her işlevsel birimin üyelerini de içine alacak şekilde işlevsel bir 

sosyal medya yönetimi kurmak ve geliştirmektedir (Andzulis vd., 2013, s. 310). 

Kuruluş içindeki birimler arasında yüksek derecede iş birliğine sahip bir satış 

ekibi olan şirketlerin bütün kaynakları ile uyumlu kapsamlı bir sosyal medya stratejisi 

olması gerektiğinin farkında olması gerekmektedir. Sosyal medya hakkında daha bilgi 

sahibi olabilecek çalışanların birbiriyle iş birliği halinde olması, elde ettikleri bu bilgileri 

satış çabalarına uyarlamalarını ve kişisel satış süreçlerinde kullanmalarını sağlayacaktır. 

Birimleri arasında yüksek derecede koordinasyon bulunan şirketlerin satış süreçlerinde 

sosyal medyanın kullanılması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır (Groza, 

Perterson, Sullivan ve Krishnan, 2012, s. 121). 

Culp’a (2015) göre merkezi bir gruba sahip olmak önemlidir. Yaptıkları 

uygulamadaki örnek şirketlerin pazarlama ve marka bölümünde sosyal medya 

stratejilerinin yönetildiğini, geniş çaplı kuruluşların bünyesindeki değişik birimlerin 

sosyal medyada birbirleri ile çelişen ifadeler paylaşmaması gerektiğini, herkesin ne 

yaptıkları konusunda birbirlerinden emin olması gerektiğini ifade etmiştir (s. 12). 

Birçok Dell çalışanının sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Çalışanlar, sosyal 

medya hesaplarını genellikle müşterileri dinleme ve onlara ilgi gösterme yoluyla iş amaçlı 
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olarak kullanmakta, müşterilerle bağlantı ve ilişki kurmaktadır (Weinberg, Ruyter, 

Dellarocas, Buck ve Keeling, 2013, s. 306). 

Dell sosyal medya ve toplumdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, ekibi ile Dell 

çalışanlarını sosyal medya ve toplum konularında eğitmiş ve sonunda çalışanlarının 

sosyal medya aracılığı ile ilgili insanlara ulaşmalarına, bilgi paylaşmalarına ve çevrimiçi 

topluluklar ile iş birliği yapmalarına olanak sağlamıştır. Sosyal medya mükemmellik 

merkezi olarak hizmet veren bu ekibin yaptığı uygulamalar, Owyang’ın 2011’de, sosyal 

medya uygulamalarında standartlaşmayı sağlamak, etkinliği arttırmak ve maliyetleri 

düşürmek amacıyla, kaynak sağlayan, eğitim ve stratejinin ön planda olduğu 

merkezileştirilmiş bir program olarak tanımlamıştır (Weinberg vd., 2013, s. 306). 

Gelişimsel eğitim, satış ekibinin sosyal medya konusunda bilgisinin arttırılması 

olarak ifade edilmektedir. Şirket yönetimlerinin gelişimsel eğitim seansları boyunca satış 

ekibine sosyal medya stratejisi konusunda kapsamlı bilgiler verilmesi ve stratejisinin 

uygulanması konusunda onlara yardımcı olması gerekmektedir. Ayrıca, eğitimler, 

bireysel satış temsilcilerine satışlarını arttırmada sosyal medyadanken iyi nasıl 

faydalanacağını öğretmede kullanışlı bir ortam sağlamaktadır Gelişimsel eğitim, 

uygulanan en iyi sosyal medya yöntemlerini satış ekibiyle paylaşmak için ideal bir yoldur. 

Eğitimlerin satış temsilcilerinin sosyal medya kullanmada etkinliklerini genişletmelerini 

sağlayacağı, böylelikle satış performansını arttıracağı tahmin edilmektedir (Groza 

vd.,2012, s. 122). Groza vd. (2012) yaptıkları çalışmada çalışanlara sosyal medya eğitimi 

verilmesi ve satış performansının arttırılmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Marka yöneticileri müşteri hizmetleri ekibine sosyal analiz araçları aracılığı ile 

bağlanabilir; Twitter ve benzeri sosyal medya sitelerindeki konuşmaları düşük maliyetli 

dinleme araçları ile izleyebilir; edindiği bilgileri kurumsal eğitim birimine iletip müşteri 

hizmet temsilcilerinin istedikleri konularda eğitilmesini sağlayabilir (Evans, 2010, s. 25). 

Şirketlerin SMMİY’yi işlerinde başarılı bir şekilde uygulaması, onların müşterilerin 

görüşlerinden faydalanarak, müşterilerle gerçek bir iş birliğine dayanan ilişkiler 

kurmasını sağlanacaktır. Bu başarı, kurum içi kültüre ve iş birliğine dayanan iş akışlarını 

gerektirmektedir. Evans (2010) kendi sosyal medya pazarlaması çalışmalarının ve 

uygulamalarının, sosyal medya araçlarının tanıtılmasıyla başlamadığını ve 

sonlanmadığım, iş amaçlarının ve sosyal medya dinamiklerinin açıklanmasıyla 
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başladığını, çalışmalarının sonunda, sosyal medya araçlarının bakış açılarını anlatmak 

yerine, başkaları tarafından geliştirilen başa 0 rıh ve ikna edici sosyal medya prensip ve 

uygulamalarının oluşturduğu sınırsız örnek ve fikirlerin paylaşımının yapıldığım ifade 

etmiştir. Arzu edilen sonuçları elde etmek için kullanılabilecek en mantıklı ve kolay yolun 

sosyal medya araçlarını seçmenin olduğunu vurgulamıştır. 

Dell markası, dağınık iletişimi destekleyen bir kurumsal tasarımına sahiptir; 

çalışanlarına destek vermek ve sosyal medyaya katılmalarında onları motive etmek 

amacıyla kapsamlı bir eğitim programı ve esnek kurallar sağlamıştır. Dell çalışanlarıyla 

en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla kendisine ait “Sosyal Medya ve Topluluklar 

Üniversitesi”nde konferanslar düzenlemektedir. Dell’in sosyal medya ve toplulukları en 

iyi uygulamaları, araçları ve süreçleri kuruluş bünyesine oturtmuştur (Weinberg vd., 

2013, s. 306). 

Sosyal medya kanalları üzerinden eğitim verilmesinin yararlarından bazıları, 

eğitim maliyetlerinin düşürülmesi, eğitim etkinliğinin artması, yetenek iyileştirilmesinde 

süreklilik, kendi kendine öğrenme olarak tanımlanmıştır (M. Jucan vd., 2013, s. 1675). 

Gelişimsel eğitim, satış ekibinin sosyal medya konusunda bilgisinin arttırılması 

olarak ifade edilmektedir. Şirket yönetimlerinin gelişimsel eğitim seansları boyunca satış 

ekibine sosyal medya stratejisi konusunda kapsamlı bilgiler verilmesi ve stratejisinin 

uygulanması konusunda onlara yardımcı olması gerekmektedir. Ayrıca, eğitimler, 

bireysel satış temsilcilerine satışlarını arttırmada sosyal medyadanken iyi nasıl 

faydalanacağını öğretmede kullanışlı bir ortam sağlamaktadır Gelişimsel eğitim, 

uygulanan en iyi sosyal medya yöntemlerini satış ekibiyle paylaşmak için ideal bir yoldur. 

Eğitimlerin satış temsilcilerinin sosyal medya kullanmada etkinliklerini genişletmelerini 

sağlayacağı, böylelikle satış performansını arttıracağı tahmin edilmektedir (Groza 

vd.,2012, s. 122). Groza vd. (2012) yaptıkları çalışmada çalışanlara sosyal medya eğitimi 

verilmesi ve satış performansının arttırılmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

2.8 Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Yönetiminin İşletme Performansına Etkileri 

Bugünün rekabetçi ve hızlı gelişen iş dünyası sağlam bir sosyal medya stratejisi 

gerektirmektedir. Şirketler sosyal medya ortamında sundukları fırsat ve faaliyetlerin 

içeriklerine karar vermek için sosyal medya uzmanlarını ve/veya danışmanlarını işe 
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almakta, müşterilerin gönüllerine ve akıllarına hitap etmekte, bunu da marka sadakati 

takip etmektedir (Erdoğmuş ve Çiçek, 2012, s. 13-55). 

Markanın organizasyonel yapısı göz önünde buslundurulduğunda, sosyal medya 

faaliyetleri çoğunlukla markanın pazarlama, halkla ilişkiler gibi fonksiyonel 

departmanları bünyesinde başlatılmakta ve yönetilmekte iken; markalar bazen de sosyal 

medya yönetimi hizmetini dış hizmet sağlayıcılarından tedarik etmektedir. Bununla 

birlikte, müşteriler sıklıkla şirketlerin sosyal medya uygulamaları üzerindeki 

yönetimlerinin markaların farklı fonksiyonel bölümleri ile yönetilip yönetilmediğini ayırt 

etmemekte, çoğunlukla markalardan (şirketin bir hizmet problemiyle karşılaşması 

durumu olsa da olmasa da) kendilerine sosyal medya kanalları aracılığı ile sordukları 

sorulara cevap vermelerini beklemektedir (Aral vd., 2013, s. 9). 

Dağınık: Markaların sosyal medya faaliyetleri koordine değildir, yani deneyseldir. 

Bu modelde sosyal medya stratejileri, şirketin ilgili departmanları içerisinde başlatılmakta 

ve yönetilmektedir. Bu modelin avantajları düşünüldüğünde öncelikle faaliyetler çok 

kolay başlatılabilir ve her birey daha fazla özgürlük sahibi olur. Ancak tüm kurum ile 

koordineli olmama dezavantajı bulunmaktadır. Owyang, bu stratejinin uygulanmasıyla 

markanın büyüme ve gelişmesini sürdürebilmesinin zor olduğunu işaret etmiştir. 

Merkezi: Tüm faaliyetler tek bir departman tarafından yönetilmektedir. Bu model, 

politika ve ilkelerin kurulması ve kontrol edilmesi ve bu birimde yer alan bireylerin tek 

işinin sosyal faaliyetler olması açısından üstünlüğü bulunmaktadır. Bunun yanında, 

personellerin farklı kitlelerin ihtiyaçları hakkında bilgiye gereksinim duyması sebebiyle 

yeterli donanıma sahip personel istihdam etmek zor olabilmektedir. Bu durum yöneticiye 

çok az bir hareket alanı tanıması sebebiyle sakınca oluşturmaktadır. 

Koordineli: Sosyal medya faaliyetleri ile ilgili çeşitli kurallar, ilkeler ve en iyi 

uygulamalar belirlenir ve örgüt içinde yayılır. Bu model çok fazla zaman gerektirmesine 

rağmen, ana hatları belirli bir kurallar bütününü sunması sayesinde en iyi uygulamaların 

geliştirmesini sağlamaktadır (M. Jucan vd., 2013, s. 16-75). 

Sosyal medya uygulamaları, tüm kurumun tamamı tarafından kullanılabilirken, 

sıklıkla da kurumun bireysel üyeleri tarafından da kullanılabilmektedir. Kişilerin en iyi 

nasıl yararlanılacağını ve ustaca kullanmayı bilemeyecekleri sosyal medya kullanımının 

oldukça yeni bir kaynak olduğu ifade edilmektedir. Buna ek olarak, şirketler genellikle 



55 
 

pazarlama ve basın/medya departmanlarında çalışan az sayıda çalışanının resmi sosyal 

medya uygulamalarına erişimine izin vermektedir (Groza vd., 2012, 121). 

Birçok Dell çalışanının sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Çalışanlar, sosyal 

medya hesaplarını genellikle müşterileri dinleme ve onlara ilgi gösterme yoluyla iş amaçlı 

olarak kullanmakta, müşterilerle bağlantı ve ilişki kurmaktadır (Weinberg, Ruyter, 

Dellarocas, Buck ve Keeling, 2013, s. 306). 

Dell çalışanları hep birlikte ortaklaşa olarak birbirlerini bireysel anlamda 

etkileyerek markaya katkıda bulunabilmektedir. Örneğin Dell çalışanlarından ilham 

veren ve anlayışlı bir sosyal medya önderi ola V. rak görünen Lionel Menchaca’nm 

blog’unda paylaştığı içerikler ve onun itibarı, Dell markasına olumlu katkı yapmıştır 

(Weinberg vd., 2013, s. 307). 

 

2.9 Sosyal Medya Müşteri ilişkileri Yönetimi Pazarlama Uygulamaları 

SMMİY yetkinlikleri, sosyal medya üzerinden müşterilerle ortak konuşmalar 

yaparak bağlılığı sağlayan ve ilişkilerini geliştirmeyi sağlayan markaların, sosyal müşteri 

ilişkilerinde yetkinleşebileceğini; müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve müşteriyi 

elde tutmayı sağlamak gibi ilişkisel çıktılara ulaşabileceğini ifade edebilir (Trainor vd., 

2013, s. 1204). 

Kitle iletişiminin hedefi niteliğindeki tüketicilerin kendi aralarında geliştirdiği 

sözel ancak biçimsel olmayan iletişime ağızdan ağıza iletişim (AAİ) denir. AAİ insanların 

bildiklerini, hissettiklerini, yaptıklarını, farkındalıklarını, algılarını, beklentilerini, tutum 

ve davranışlarını etkileme özelliğine sahiptir. AAİ aracılığı ile olumsuz iletişim 

unsurlarının, olumlu iletişim unsurlarına göre daha hızla yayıldığı kabul edilmiştir. 

Markalar tüketiciler arasında AAİ ile yayılan olumsuz algıların önüne geçip gerekli 

memnuniyeti sağlayamadıklarında yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalabilmektedir (M. 

Argan, M. T. Argan,2004, s. 234). 

AAİ insanlık tarihinin en eski iletişim yöntemlerinden biridir. AAİ internetin bu 

benzersiz bir niteliği ile yeni bir anlam kazanmıştır (Del larocas, 2003, s. 1407). 

Pazarlama, AAİ yoluyla insanlar arasında, örneğin görüş ve öneriler aracılığıyla, 

bilginin yayılması olarak tanımlanır. AAİ’nin değeri, iki önemli öznitelik olan olumlu ya 
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da olumsuz fikirler ve yoğunluk olarak ifade edilen bilginin miktarını kapsamaktadır 

(Risius ve Beck,2015, s. 825). 

Sosyal medyada AAİ çevrimiçi olarak geniş yelpazedeki şirketlerin YJ sponsor 

olduğu ağlarda ortaya çıkmaktadır. Bu ağlar, bloglar, tartışma forumları, sohbet odaları, 

tüketiciden tüketiciye elektronik posta, tüketici ürün ve hizmet değerlendirme siteleri ve 

forumları, internet tartışma forumları, blog adı verilen dijital ses, resim, film ve fotoğraf 

paylaşımına imkân veren sitelerdir (Mangold ve Faulds, 2009, s. 358). 

Pazarlamacılar sosyal medya platformlarında müşterilerle bağlılığı kurmak için 

eğilimler üzerinde ve marka topluluklarmı başlatarak AAİ’yi meydana getirmek ve bunu 

hızlandırarak kârlılık sağlayabilmekte ve böylece bilgi paylaşımını arttırarak satışlarının 

artmasına olanak tanıyabilmektcdir (Goh ve Heng, 2013, 90). 

Değer yaratma anlamında etkin tüketiciler pazarlama iletişiminde AAİ’yi nevi 

şahsına münhasır, yaratıcı, ve bazen dirençli olarak markalar ile birlikte çalışan ortak 

üretici niteliğinde kullanabilmektedir. Pazarlamacılar, pazardaki yenilikleri geliştirme 

işini yerine getirirken ve reklam ve tanıtımlar yoluyla etkili bir şekilde ürün bildirimleri 

yaparken; AAİ tüketiciler arasında kendiliğinden oluşur (Kozinets, Valck, Wojnicki ve 

Wilner, 2010, s. 72). 

Özellikle, KOl’lerle birlikte kullanıcılar arasında dijital olarak yayılan AAİ; 

duyguları, fikirleri, ürün bilgilerini ya da şirket algılarını kapsar. AAİ’nin önemine 

gittikçe artarak etki eden itici faktörlerden biri sosyal ağ siteleri ile kullanıcıların birbirleri 

arasındaki artan bağlılığıdır. Bu gelişme şirketlerin sosyal medya platformlarını 

kullanmasını AAİ’yi yönetmeleri açısından çok önemli hale getirmiştir. Şirketler sadece 

olumlu AAİ’yi desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda olumsuz mesajları da etkin bir 

şekilde ele almalı ve güçlü bir marka bağlılığı yaratmalı ve arttırmalıdır (Risius ve Beck, 

2015, s. 826). 

Yapılan diğer araştırmalar sosyal ağ sistemleri ile geleneksel pazarlama 

araçlarmm AAİ’yi nasıl ortaya çıkardığını karşılaştırarak incelemiştir (Michaelidou vd., 

2011, s. 1154). 

Tüketiciler bir markanın farkında olduğunda ve ona bağlı olduğunda, marka 

hakkında diğer tüketicilerle kendi fikirlerini sunmak için iletişime geçme noktasında 

bulunurlar. Memnun ve sadık tüketiciler olumlu düşüncelerini markanın kendisiyle veya 
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şirket tarafından oluşturulan sosyal uygulamalar ile iletişime geçer. Tüketiciler 

görüşlerini bir Facebook uygulaması veya grubu üzerinden olabileceği gibi bir Twitter 

hesabı, bir blog veya YouTube videosu üzerinden çevirim içi olan, olmayan yeni ve olası 

müşterilere karşı ifade edebilmektedir (Hoffman ve Fodor, 2010, s. 46). 

Geleneksel olarak şirketler AAİ’yi ölçmek için öneri olasılığı, müşteri 

memnuniyeti, müşteri sadakati, satm alma olasılığı gibi temsili ölçütleri tüketicilere soru 

olarak yönelterek anketler yardımıyla tahmin edebilirken, sosyal medyanın varlığı ile 

birlikte AAİ çevrimiçi ortamda doğrudan ölçülmektedir (Hoffman ve Fodor, 2010, s. 

4647). Çok yönlü yöntemler sıklıkla AAİ’yi ölçmeyi zorunlu kılmaktadır. AAİ’nin büyük 

bölümü doğrudan ölçümün mümkün olmadığı çevrimiçi ve çevrim dışı özel 

konuşmalarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin YouTube’daki bir video, Instagram üzerinden 

gönderilen bir fotoğraf gibi KOİ’ler müşterilerin sevdiği gözde markaları içinde 

bulundurur; bu, marka hakkında AAİ’ye katkı sağlar. Şirketler müşterileri adına bazı 

deneyimler organize ederler. Örneğin İspanya’nın önde gelen çevrimiçi seyahat 

acentelerinden biri olan Atrapalo.com, müşterilerine internet sitesi üzerinden seyahat 

videolarını ve fotoğraflarım paylaşma imkânı sağlamıştı. 

Bazı markalar da kendi ürünlerinde çok başarılı sonuçlar elde etmiştir. 2008 

yılının Aralık ayında, hazır gıda devi Burger King geliştirdiği “Whopper Fedakârlığı” 

adındaki bir Facebook uygulaması, kullanıcılara kendi Facebook ağlarından silecekleri 

her 10 arkadaş için bir adet Whopper sandviç’i ücretsiz olarak verme imkânı tanıyordu. 

Kampanya, katılmayı kabul eden 20.000 kullanıcının aldıkları ücretsiz bir sandviç 

karşılığında toplam 233.906 arkadaşını feda edilmesi ile sonuçlanmıştır. 2009 yılının 

Ocak ayında, bir ay sonra, Facebook “Whopper Fedakârlığı” adlı uygulamayı 

kullanıcıların özel yaşamlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle kapatmıştır. Kampanya, 

hiç kimsenin bir düzine dostunun değerini, fiyatı 2 dolardan daha az bir sandviç ile 

kıyaslayamayacağı için tersine AAİ ile sonuçlanmıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 67). 

Risius ve Beck’e göre (2015) yapılan güncel araştırmalar, sosyal medyanın 

ilişkisel sonuçlar üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Bunun anlamı sosyal medyayı 

tam anlamıyla kullanan şirketlerin, müşterilerin AAİ’si, davranışsal sadakatini sağlayarak 

daha fazla tüketiciyle ilişki kurulması ve marka savunuculuğunun ön plana çıkarılmasıdır 

(s. 826). Risius ve Beck’e göre (2015) yaptıkları araştırmada, bir şirketin sosyal 
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medyadaki varlığının etkin bir şekilde yönetilmesinin, şirket veya şirketin bir 

ürünü/markası hakkında KOİ miktarı ve geri bildirim yoluyla kullanıcılar arasında AAİ 

ve davranışsal sadakati arttırdığı kanıtlarına ulaşmıştır. Sosyal medyanın farklı özellikleri 

dikkate alındığında, şirketlerin genellikle daha ustalıklı ve daha kapsamlı bir sosyal 

medya yönetimi stratejisi oluşturması, daha geliştirilmiş bir sosyal medya yapısı kurması 

ve ilişkisel çıktılarının artması için daha fazla ilişki yatırımı yapmaları beklenmektedir. 

İlişkisel çıktılar olan AAİ ve davranışsal sadakat dikkate alındığında, sosyal medya 

platformları, etkileşimsel düzeyde mesaj içeriklerinin özelliklerine; şirket düzeyinde ise 

hesap özelliklerine ve genel sosyal medya stratejisine bağlıdır. 

Risius ve Beck’in (2015) şekil 9’daki çalışmasına paralel olarak, SMMİY 

pazarlama faaliyetlerinin markaların ilişki odaklı satış performansı unsurlarından AAİ‘yi 

etkileyeceği düşünülmüştür. 

Sadakat genel olarak duygusal, algısal ve davranışsal bileşenlerden oluşan bir 

bireyin göreceli tutumu ve tekrar müşteri olması arasındaki ilişkinin güçü olarak 

tanımlanmaktadır. Davranışsal sadakat bir şirkete karşı bir kullanıcının yakınlığı olarak 

tanımlanır (Risius ve Beck, 2015, s. 826). 

Yapılan araştırmaların dolaylı sonuçlarına göre marka sadakati tekrar satın alma 

eğiliminin oluşmasında önemli bir görev üstlenmektedir (Dick ve Basu, 1994, s. 99). 

Sosyal medya pazarlaması markalarda marka sadakatini oluşturur. (Marzouk, 

2015, s. 218). Sosyal medya pazarlama kampanyaları kapsamında markalar tarafından 

oluşturulan içeriklerin, marka toplulukları tarafından kabul edilmesi, takip edilmesi ve 

çeşitli sosyal medya sitelerinde paylaşılması marka sadakati üzerinde çok önemli bir 

etkiye sahiptir. 

Araştırmalar, yeni bir müşteri edinmenin mevcut bir müşteriyi elde tutmaya göre 

beş kat daha pahalı olabileceğini ileri sürmüştür. Müşteriyi elde tutma oranının yüksek 

olması sosyal ağlar ile marka bağlılığının sağlanması sayesinde elde edilebilir (Kaske, 

Kugler ve Smolnik, 2012, s. 3900). 

Çevrimiçi sosyal etkileşimler sırasıyla; çevrimiçi kullanıcıların birbirleri arasında 

farkındalığı meydana getirmesi, etkileşim sayısının artması ve sonuçta çevrimiçi 

iletişimin gelişmesine öncülük eder (Goh ve Heng, 2013, 95). 
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Erdoğmuş ve Çiçek (2012) yaptıkları çalışmada sosyal medya pazarlamasının 

özellikle müşterilerin marka sadakati üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışmış, elde 

ettikleri sonuçlar akademik çevre ve uygulayıcılar arasında ilgiyle karşılanmıştır. 

Markaların markaları için uyguladığı sosyal medya pazarlaması faaliyetleri tüketicilerin 

marka sadakatini etkilemektedir. Markaların bu amaçla geliştirdikleri taşınabilir aygıt 

uygulamaları müşterilerin her gün markalarıyla bağlı olmasına ve marka sadakatinin 

oluşmasına fırsat verir. 

Markalar, sosyal medyada tüketiciler tarafından gönderilen, stratejilerini 

yönlendiren öneri mesajları alabilmektedir. Markalar aldıkları bu tür mesajlar 

uyguladıkları zaman marka sadakatini ve dolayısıyla marka değerini önemli derecede 

arttırmış olacaktır (Ashley ve Tüten, 2015, s. 16). 

Sosyal medya şirketler tarafından iyi bir şekilde kullanıldığı taktirde, şirketler 

müşterilerin görüşlerine ulaşılabilecek, şirketin satış elemanları ve diğer personelleri 

müşterilerle etkileşime girebilecek, onlara destek olabilecek, etkileşimin artmasıyla 

şirkete karşı olumlu bir itibar oluşacak, bu sayede şirketin satış elemanları saygın, 

etkileyici ve güvenilir hale gelecek ve daha ikna edici olacaktır. (Greenberğ, 2Û09, s. 17). 

Marka bağlılığı sosyal medya aracılığı ile çeşitli şekillerde geliştirilebilir ve 

sonuçlar şaşırtıcı derecede olumlu olabilir (Hoffman ve Fodor, 2010, s. 46). 2008 yılında 

Amerika’da yapılacak seçimlerden birkaç gün önce hem televizyonda hem de YouTube 

üzerinden “Cumartesi gecesi canlı gösterisinde eşantiyon olarak ücretsiz kahve tanıtımını 

konu alan kısa bir reklam filmi” yayınlamış, bu andan itibaren Twitter üzerinden 

Starbucks hakkında söz edilme miktarı çok artmıştır. Starbucks’ın ortalama söz edilme 

miktarı her sekiz saniyede bir tıklama olarak ölçülmüş; dolayısıyla markanın ön plana 

çıkarılmasında önemli bir artış sağlamıştır. 

Weinberg ve Pehlivan (2011) sosyal ağların tüketicilerin bir ürün veya markaya 

yönelik inanç ve tutumlarını etkilemek ve bunları izlemek için yararlı olduğuna 

inandıklarım ifade etmiştir. Örneğin Coca Cola markasının, tüketicilere günlük 

yaşamlarından fotoğraflarını, CocaCola tenekesi/şişesi üzerinden göndermelerini 

sağlayan “CokeTag” uygulaması sayesinde CocaCola hayranlarının ön çıkan 

fotoğraflarını paylaşması, CocaCola’nın bu resimler aracılığı ile tüketici tutumlarını 

izlemesine olanak sağlamıştır. 
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YouTube üyeleri, markanın kanalına abone olmakta, Facebook üyeleri de bir 

markayı beğenebilmektedir. Facebook’un bir başka özelliği de pazarlamacı bilgilerinin 

kullanıcıların diğer arkadaşlarının Facebook ana sayfalarında akışının sağlanabilmesidir 

(Smith vd., 2012, s. 105). Markalar sosyal medya sitelerinin bu özelliklerini kullanarak 

marka farkındalığı yaratabilir. 

Risius vd.’ye göre kullanıcılar, bir markanın ürününü satın alamayacak durumda 

olsalar bile, sosyal medyada Twitter üzerinden takipçisi ya da Facebook üzerinden 

hayranı olarak markaya karşı yakınlıklarını göstenne fırsatı bulabilmektedir. Yazarlar, 

üzerinde araştırma yaptıkları şirketin Facebook hayranlarının % 50’sinin ürünlerini satın 

alma olasılığının olduğu ve % 84’ün de müşteri olarak geri döndüğü sonucuna ulaşmıştır 

(Risius ve Beck, 2015, s. 826). Araştırmacılar, üzerinde araştırma yaptıkları şirketin, 

Twitter üzerinden takip eden bir günlük takipçi sayısını, bir şirketin kullanıcılarına nasıl 

bağlı olduğunu belirlemek için bir değişken olarak seçmiştir. Araştırmacılar, 

kullanıcıların kendi istekleriyle takip ettiği şirketlere karşı gösterdiği yakınlığın, şirketlere 

olan bağlılığı gösterdiğini ifade etmiştir. Konuşmalarla iletişimdeki artış ile birlikte 

sosyal medya kullanıcılarının AAİ’si marka duyarlılığının artmasına dönüşecek ve sonuç 

olarak marka farkında lığı ortaya çıkacaktır. 

2013 yılı sosyal medya endüstrisi raporu, pazarlamacıların hedef müşteri kitlesine 

marka mesajlarını ulaştırmak, markanın internet sitesindeki giriş çıkış miktarını 

arttırmak, arama motorlarında üst sıralara çıkmak ve müşterilerin daha fazla sadık 

olmalarını sağlamak gibi artan fırsatları kazanmaya çalıştığını ortaya koymuştur (Ashley 

ve Tüten, 2015, s. 16). 

Ang’a göre (2011, s. 37) kuruluşlar marka sadakati oluşturmak için sosyal 

medyayı kullanabilir. Kuruluşlar markalarına özel hayran sayfaları gibi çevrimiçi ziyaret 

noktaları oluşturması sayesinde sosyal medyan kullanıcıları 7/24 bu marka sitelerini 

ziyaret edebilmektedir. Kuruluşlar hayran sayfaları aracılığı ile tüketicilerin kişisel 

bilgilerini alarak bir araya getirebilmekte, beklentilerini öğrenebilmekte ve yeni 

gerişimler hakkında bilgi edinebilmektedir. Örneğin Japon araba üreticisi Honda, yeni 

aracı CRZ’yi tanıtmaya karar verdiğinde, Mixi adında insanların daha fazla bilgi edinmek 

için kayıt olabileceği sosyal ağ sitesi oluşturmuştur. Kayıt olan müşteriler arasında ödül 

olarak bir araba kazanacakları yarışma organize etmiştir. Burada oldukça zeki olan, 
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kayıtlı kullanıcıların giriş adlarının sonlarına CRZ gibi sonekler getirmeleridir. Giriş 

adlarının soneki CRZ olan 37 marka meraklısı kayıtlı kullanıcı, sayfayı ziyaret eden 

kayıtlı olmayan kullanıcıların, CRZ markasına aşina olmasına ve marka farkındalığının 

yaratılmasına öncülük etmiştir. Honda, oluşturduğu bu sosyal ağ sitesi sayesinde, 

lansman öncesi 4500 adet sipariş sayısına ulaşmıştır. Marka lansman sonrasındaki ilk 

ayda 10.000 adet gerçek satış gerçekleştirmiştir. Bir kuruluş hayranlarının kim olduğunu 

bilirse ve bir markasına özel çevrimiçi ziyaret noktaları oluşturursa, satışlarını arttırma 

fırsatı bulabilir. Diğer bir örnek de, sosyal ağ sitesindeki hayran sayfasında 20.000 kayıtlı 

kullanıcı bulunan Londra Kraliyet Opera Evi’nin satışlarını hayran sayfası sayesinde %30 

oranında arttırmasıdır. 

Marka duyarlılığı veya değerliği sosyal medya girişimlerinin başarısını 

değerlendirmede pazarlamacılar için yaygın bir ölçüt olarak kabul edilmiştir (Smith vd., 

2012, s. 106). 

Marka farkındalığı, tüketicilerin bir markayı tekrar hatırlaması veya tüketici olsun 

veya olmasın bir marka hakkında bilgi sahibi olması anlamına gelir (Huang ve Sarigöllü, 

2011, s. 92). Bundan önceki çalışmalar marka farkındalığı ve dağıtım yoğunluğu arasında 

olumlu bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. 

Marka farkındalığı, tüketicinin marka reklamı, tanıtım, halkla ilişkiler, vb 

deneyimlere neden olan her tür faaliyetinden meydana gelir. Sosyal medya, tüketicilere 

markayı duyurmak ve böylece marka farkındalığını oluşturmak için bir yolu temsil eder. 

Marka değeri, çeşitli paydaşlar arasındaki etkileşim ve müzakerelerle oluşturulması 

sayesinde devam eden bir toplumsal süreç olarak görülmektedir. Sosyal medyaya 

doğrudan katılım, marka değeri yaratılması açısından müşterilere markaları etkilemek 

için daha fazla güç verir ve marka yöneticilerinin markalarını yönetmedeki çabalarını 

zorlaştırdığı öne sürülmektedir. Tüketicilerin günlük hayatta sosyal medya platformlarına 

olan artan ilgisi, markaların pazarlama olasılığını da arttırır. Bu nedenle sosyal medyanın 

marka algılarını ve tüketicilerin markayla ilgili kararlarını nasıl etkilediğini açıklığa 

kavuşturmak gerekmektedir (Hutter ve Hautz, 2013, s. 343). Marka farkındalığı üzerine 

tüketicilerin sosyal medya bağlılığının olumlu etkileri, AAİ faaliyetleri ve satın alma 

eğilimi, sosyal medyanın marka yönetimiyle ilişkisi ile ilgili güçlü değişkenlerdir. 
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Sosyal medyanın etkileme yapısı önemli bir aracıdır. Sosyal medyanın bu etkisi; 

marka farkındalığını genişletmesini; görüş, fikir ve inançları değiştirmesini ifade eder 

(Aral vd., 2013, s. 10). 

Konuşmaya dayalı iletişimin artması, kullanıcıların AAİ’sinin artmasına ve marka 

farkındalığının desteklemesine dönüşür (Risius ve Beck, 2015, s. 833). Marka 

farkındalığı, sadece tüketicilerin bir marka hakkında bilgisi olsun ya da olmasın, markayı 

tekrar hatırlama ya da tanımayı ifade eder. Marka farkındalığı, markanın pazar 

performansını arttırır. Marka bilinci yaratmak marka değerinden önce gelir (Huang ve 

Sarigöllü, 2011, s. 92). 

Marka ile ilgili sosyal medya çalışmaları; marka bilinirliğini ve markayı 

beğenmeyi arttırmak, müşteri bağlılığı ve sadakatini güçlendirmek, tüketicilerin 

markayla ilgili AAİ’sini canlandırmak ve yaymak, olası çevrimiçi ve çevrim dışı işlem 

hacmi yaratmak için kullanılmaktadır (Ashley ve Tüten, 2015, s. 17). Dellarocas (2003) 

marka oluşturma ve müşteri edinimi konusunda müşterileri düşük maliyetlerle edinmek 

ve elde tutmak için çevrimiçi geri bildirim yöntemlerin kullanılmasının olası etkin bir 

kanal olarak hizmet sunacağını ifade etmiştir (s. 1409). 

Sosyal medyadaki konuşmalar marka farkındalığını arttırmak için mükemmel bir 

yolu temsil eder. Markayı hatırlamayı hızlandırır ve marka sadakatini arttırır 

(Mohammadian ve Mohammadreza, 2012, s. 59). 

Sosyal medya ortamında, bir kişi her zaman şirket tarafından tasarlanan ya da 

şirket hakkında olan bir uygulamayı kullanır. Şirket genellikle markasını daha fazla teşhir 

etme olanağı bulur (Hoffman ve Fodor, 2010, s. 45). Böylelikle şirketler marka 

farkındalığı yaratma fırsatı bulabilirler. 

Sosyal müşterilerle bağlılığın sağlanmasındaki ilk adım onların neler söylediğini 

dinlemektir. Sosyal ağlar, bir taraftan müşteri fikir ve tutumları ile ilgili zengin bir kaynak 

sağlarken; bir taraftan da sosyal medyadan edinilen bu bilgiler iş hayatında fayda 

sağlayan kullanışlı bir yol olarak düşünülebilir. Microsoft markasının, SMMİY için 

geliştirdiği, “The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM” adlı 

yazılım, kuruluşların marka ve ürünlerinin bilinirliğinin artmasında ve pazar 

duyarlılığının artmasında yardımcı olur. 

Bu yazılım aşağıdaki özellikleri sunmaktadır. 
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 Marka bilinirliğinin arttırılması için her ürün alanında ana etkileyicileri tespit 

etme; 

 İlgili halka açık çevrimiçi konuşmaları izleyerek müşteri sistemine kendiliğinden 

kaydetme; 

 Belirli sosyal ağ konuşmalarındaki duyarlılığı izleme ve derecelendirme; 

 Yeni duyuru ve gelişmelere karşı verilen çevrimiçi tepkileri izleme; 

 Kendileri hakkında halka açık konuşmaları izleyen rakipleri takip etme; 

 Çevrimiçi odak grupları oluşturarak, pazar araştırması kaynağı olarak sosyal 

ağları kullanma (http://crm.dynamics.com/; Microsoft Dynamics CRM, 2009, s. 

5). 

Yapılan araştırmalarda yer verilen ilgili yazma paralel olarak markanın SMMİY 

pazarlama faaliyetlerinin ilişki odaklı satış performansı unsurlarından marka 

farkındalığını etkileyeceği düşünülmüştür. 

Müşteri bağlılığı müşterilerin markanın birer hayranı olmasına dönüşür. Sosyal 

medya markaların hayran kitlelerini birbirine bağlayarak etkileşim içine girmelerini ve 

karşılıklı olarak memnuniyet ve savunularını ifade edebilmelerine imkân verir (Sashi, 

2012, s. 258). 

Genel olarak ilişki pazarlamasının amacı şirketin ve ürünlerin savunucusu olan, 

aynı zamanda rakiplerin ürünlerine karşı da tersine sadakat tesis eden sadık müşterileri 

bir araya getiren marka odaklı topluluklar oluşturmaktır (Risius ve Beck, 2015, s. 826). 

Bu anlamda sosyal medya yönetiminin şirketin kullanıcılarla başarılı bir şekilde ilişkisel 

değişimi kunnak, geliştirmek ve sürdürmek amaçlarını içeren genel iletişim pazarlaması 

çabalarının bir parçası olduğunu anlaşılmaktadır. Şirketler, sosyal medya platformlarında 

müşteriler ile hızlı bir şekilde bağlılık kurulduğunda, marka odaklı toplulukları 

oluşturabilir, sadık kullanıcıların savunucularını kazanabilir, rakiplere karşı tersine 

sadakat oluşturabilir ve sonuçta performansını arttırabilir. 

Sosyal medya, iş yapma yollarını değiştirmesi açısından bakıldığında bölümsel ve 

işlevsel iş birliği gerektirir. Tüm sosyal medya uygulamalarda amaçlanan, müşterilerin iş 

dünyası ile karşılaştığı bir temas noktası olan sosyal medya aracılığı ile markalardan 

sınırsız sayıda olabilecek olaylar hakkında ilgi, hizmet talep etmesi, memnuniyet duyması 

ve sorunların çözülmesidir. Şirketler tarafından müşterilerin bu ihtiyaçları karşılandığı 
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taktirde, müşteriler forumlar aracılığı ile marka hakkında olumlu deneyimlerini 

paylaşacak ve markanın savunucusu haline gelecektir (Andzulis vd., 2013, s. 309). 

Müşteriler ve uzmanlar, bilgi paylaşımı yapma, tüketicilere ve kuruluşlara 

rehberlik etme, markayı savunma ve görüşleri dile getirme gibi amaçları gerçekleştirmek 

için markayla ilgili toplulukları yönlendirir ve yönetir. Örneğin MacRumors adında 

Apple ile ilgili haber ve söylentilere odaklanan bir internet sitesi, Apple markası ve Apple 

ürün bilgilerini, satın alma kılavuzlarını, 500 bin’den fazla üyeyi ve 10 milyon’dan fazla 

gönderiyi içeren topluluk forumlarını sağlamaktadır. Bu site, Apple’ın resmi bir organı 

olmamasına rağmen, sitedeki bilgilendirme ve yönlendirmeler Apple için büyük önem 

taşımaktadır. Apple çalışanları, bu internet sitesinde Apple’m çeşitli türlerdeki ürün ve 

markaları hakkındaki sohbetlere katılarak tüketicilerle bağlılık kurabilmekte, tüketici 

fikir ve algılarını araştırma fırsatı bulabilmektedir (Weinberg ve Pehlivan, 2011, s. 280). 

Yapılan araştırmalarda markanın SMMİY pazarlama faaliyetlerinin ilişki odaklı 

satış performansı sonuçları arasında marka savunuculuğuna yönelik bir modele 

rastlanmamakla birlikte, ilgili yazında yer alan çalışmalara paralel olarak, markanın 

SMMİY pazarlama faaliyetlerinin ilişki odaklı satış performansı unsurlarından marka 

savunuculuğunu etkileyeceği düşünülmüştür. 

 

2.10 İşletmelerde Sosyal Medya Müşteri ilişkileri Yönetimi Uygulamaları 

Markalara ürün geliştirme sürecinden satış sonrası sürece kadar birçok konuda 

katkılar sağlayan sosyal medya müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarına dair ayrıntılar 

bu bölümde sunulmuştur. 

2.10.1 Fiyat Teklifleri ile indirim ve Fırsatların Duyurulması 

Sosyal medya markalara gerçek zamanlı olarak fiyatlandırma teklifleri yaparak 

müşterilerin satın alım kararlarını etkileme yetkinliğine sahip olma fırsatı verir. Benzer 

deneyimleri paylaşan insanların sosyal medyada konular hakkında yorum yapmaları 

iletişimi güçlendirebilmektedir. Sosyal medya fon akışı sağlamak amacıyla üretici ve 

tüketici arasında aracı görevi üstlenen bir mekanizmadır. Sosyal medya ve internet 

kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, müşterilerin satın alma süreçlerinde satış 

temsilcileri aracılığı ile kurdukları ilişki ortadan kalkmış; şirketler sosyal medyanın 

sağladığı bu iletişim mekanizması sayesinde yaklaşık 10 yıldan beri müşterilerle 
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ilişkilerini herhangi bir aracı olmadan kurabilmektedir. Bunun anlamı, sosyal medyanın, 

müşterilerin bir markanın sunduğu imkânlar hakkında bilgi edinmek için tercih ettiği yolu 

sürekli olarak değiştirmesi olabilir. (Andzulis vd., 2013, s. 308) 

Çok sayıda araştırmacı yazdıkları makalelerde, Dell markasının Twitter ve sosyal 

medya aracılığıyla, fiyat stratejisi ile ilgili olarak, indirimler ve fırsatların duyurulmasında 

başarılı uygulamalar yaptığı üzerinde durmuştur. Benzer şekilde, birçok marka, 

Facebook, Fours quare gibi sosyal medya platformlarını; müşteri sadakatini arttırmak için 

müşterilerine indirim kuponları gibi ödüller sunması, tüketicilerin marka hakkında bilgi 

edinmek için resmi olarak kendi markalarının hayranı olması, markalarının mağazasını 

ziyaret ettiklerini ifade ettiklerinde “check in” yapılması gibi seçenekleri sunabilmek için 

kullanmaktadır (Andzulis vd., 2013, s. 311). 

Bilgisayar üreticisi Dell markası kullandığı (örneğin Facebook) sosyal ağlar ve 

(örneğin Twitter) mikrobloglar üzerinden ilgili abonelerine ulaşarak özel tekliflerini veya 

indirimlerini duyurmaktadır (Alt,2012, s. 288). 

2.10.2 Müşterilerle Marka Arasında işbirliği Yoluyla Ürünlerin Revize Edilmesi 

Müşteriler, markaya olan hayranlıklarını ifade etmek, ürün veya hizmetlerin 

geliştirilmesi için önerilerini paylaşmak, teknik sorularına cevap alma ihtiyacı 

duymaktadır (Aral vd. 2013, s. 9). 

Pazarlamanın ikici yaklaşımı düşünüldüğünde SMMİY başarısının ölçülmesi, iş 

birliği çıktısının başarısına ve ortaklaşa yaratılan müşteri deneyimine bağlıdır. SMMİY 

bu açıdan bakıldığında yenilik yönetimi ve müşteri desteğini bir araya getirmeye olanak 

tanımakta dır. SMMİY’den gelen yenilik kavramı müşteri sorunlarını daha iyi 

anlamaktan kaynaklı olarak yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgilidir (Lehmkuhl, 

2014, s. 85). 

Sosyal medya markalara müşterilerin deneyimlerini, fikirlerini ve gelişmeler 

hakkında bilgi edinerek ürünlerini geliştirmede kullanışlı bir kaynak sağlamaktadır (Alt, 

2012, s. 287). Diğer taraftan, işletmeler de yeni müşteriler edinmek ya da yeni ürün 

fikirleri bulma umuduyla konuşmaları izlemek için sosyal medyayı kullanır (Schafler, 

2013, s. 8). 
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Çevrimiçi geri bildirim ağları bir kuruluşun güncel ürün grubuna karşı tüketici 

tepkilerini daha fazla anlamasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, rakipler de bu ağlar 

aracılığı ile tüketici tercihlerinin ne yönde değiştiğine yönelik bilgileri edinmiş olur. 

Çevrimiçi geri bildirim ağlarının bir diğer yönü de, pazardaki rakiplerin ürün kusurları 

hak kmdaki bilgilerin yayılmasını hızlandırmasıdır (Dellarocas, 2003, s. 1409). 

Sosyal ağ sistemleri özellikle müşterilerden bilgi ve geri bildirim almak için 

elverişli olan, müşterilerle çift taraflı konuşmaların başlatılarak, iletişim ve etkileşim 

aracılığıyla ilişkilerin geliştirildiği ortamlardır (Michaelidou vd., 2011, s. 1155). 

SMMİY’i uygulayan markalar bu iletişim ve etkileşim sayesinde ürün kusurlarını görerek 

yeni ürün geliştirebilecektir. 

MİY’in temel unsurlarından biri de marka ve müşteriyi ortak yüzeyde bir araya 

getinnesi ve iki yönlü değer yaratılmasıdır (Boulding vd., 2005, 159). SMMİY marka ve 

müşteriyi sosyal ortamda buluşturduğu için karşılıklı değer yaratılması kolaylaşmış 

olacaktır. 

Ortak değer yaratma ile iki yönlü değer yaratma kavramlarının birbirleri yerine 

kullanıldığı görülmektedir. Ancak, Boulding vd.’nin (2005) tercih ettiği kavram olan iki 

yönlü değer yaratılması, markaların müşterileri ile doğrudan ortak değer yaratması değil, 

markaların müşterilerin aralarında yaptıkları bilgi alışverişinden bir değer yaratması 

anlamına geldiğini ifade etmektedir. 

İki yönlü değer yaratılması, müşterilerin ürün ve hizmeti geliştirmede öneri 

getirmeleri, markaların da bu önerilerden yararlanarak, ürünlerini yenilemeleridir (Groza 

vd., 2012, s. 122). 

SMMİY yetkinlikleri arasında müşteri deneyimleriyle ortak değer yaratılması, 

ortak yenilik yaratılması ve iş birlikçi desteklemeyi içermektedir. Yeni ürün geliştirme 

süreci, müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık veren yeni ürünleri yaratmak için sorunlarla 

ilgili bilgi ile çözümlerle ilgili bilgiyi birleştirmek için çalışır. Yenilikler, müşteriler ve 

diğer taraflar arasmda ortak olarak yaratılmakta, sorunlarla ilgili bilgi ile ihtiyaçlarla ilgili 

bilginin birleşmesiyle oluşan bu süreç, markalara, daha fazla ürün geliştirme çıktısı ve 

rakiplerine üstünlük sağlamada yeni bir kaynak sağlar. Sosyal medya müşteri ilişkilerinin 

getirdiği bu sonucun aynı zamanda geleneksel MİY’in sonuçlarıyla da doğrudan ilişkili 

olduğu beklenmektedir. Sosyal yenilik yetkinliklerini geliştiren ve teknolojileri 
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uygulayan markalar müşterilerinin yeni ürün geliştirme süreçleri ve faaliyetlerinde etkin 

bir rol almasını sağlar. Markalar müşterileri ile birlikte ortaklaşa yaratılan yeniliklere 

öncülük eden yeni bilgiler üretebilir. (Trainor, 2012, s. 323) 

Müşterilerin değer yaratma sürecinde üstlendiği geleneksel rol ile ilişkili olarak, 

müşterilerin ihtiyaçlarım satıcılara iletmesi ve anlamalarını sağlaması, ürün geliştirme 

sürecine katılım sağlaması, ürünler ve stratejiler hakkında geri bildirim sağlaması, 

ürünlerin savunucusu hale gelmesi müşteri bağlılığını genişletir (Sashi, 2012, s. 258). 

Çevrimiçi destek toplulukları, kuruluşlara markalara müşterilerine hizmet 

sağlamak ve destek vermek amacıyla müşteri ağlarıyla etkileşime geçmeyi, böylelikle 

sorunlara çözüm üreterek kuruluş içerisinde üretilen bilginin kuruluş içerisinde yayılması 

sağlar (Trainor vd., 2013, s. 1203). 

Müşterilerle Marka Arasında işbirliği Yoluyla Yeni Ürün Geliştirilmesine Yönelik 

Örnekler inceleindiğinde ise son yıllarda SMMİY pazarlama faaliyetleri kapsamında 

müşterilerle marka arasında iş birliği yoluyla yeni ürün geliştirilmesi konusundaki 

literatür incelendiğinde aşağıda verilen örneklerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Turizm pazarlamacıları, sosyal medya kanalları ile güvendikleri insanlardan yeni 

ürünler ve değişiklikler ya da mevcut ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak geri bildirimde 

bulunmalarını ısrarla ister. Sosyal medyanın sağladığı bu etkileşim sayesinde müşteriler, 

şirketlerin markalarının başarılı olmasında aktif olarak yer almış olacaktır (M. Jucan vd., 

2013, s. 1675). Örneğin, Hilton Otel’leri TripAdvisor adlı internet sitesinde olumsuz 

ancak çoğunlukla olumlu yorum yapan toplulukları, onlara bireysel olarak doğrudan 

cevap vermek amacıyla izlemektedir; böylelikle, içsel bir gelişim başlatmış olacaktır (Alt, 

2012, s. 288). 

Markalar, sosyal medya aracılığı ile müşteriler ve dış etkileyiciler ile 

çalışanlarının, müşteri hizmetleri yöneticisinin, marka yöneticisinin ve diğer kişilerin 

bağlantısını sağlayabilir. Bu ilişki bir adım daha öteye giderek bir ortaklığa dönüşebilir. 

Bu ortaklık, müşteri odaklı ürün ve hizmet yeniliğini doğurabilir ve müşterilerle yüksek 

bir bağlılığa ulaşmaya öncülük edebilir (Evans, 2010, s. 41). Müşteriler birbirleriyle iş 

birliği içindedir; aynı zamanda, bir ürün veya hizmetinin bir sonraki nesili için doğrudan 

girdi sağlamak için isteklidir. Müşteriler muhtemel olarak düşündükleriyle markalara 

hemen uygulayabilecekleri fikirler hakkında ipuçları sunar. Örneğin Star bucks 
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müşterileri, Salesforce.com internet sitesi üzerinden "Benim Starbucks Fikrim” (“My 

Starbucks Idea”) adında bir platformu kullanmak suretiyle meşgul olmuştur. 2008 yılında 

uygulanmasından bu yana beyan edilen yaklaşık 80000 fikir değerlendirilmiş, bunun 

sonucunda 200’ün üstünde doğrudan yenilik sağlayan sonuca ulaşılmıştır. Müşterilerin 

veri girişine bağlı olarak, Starbucks, bu platform üzerinden haftada iki ortalama ile 

yeniliklerini tanıtmıştır. Müşteriler “Benim Starbucks Fikrim” adlı platform 

(http://mystarbucksidea.force.com/) üzerinden yeni ürünler, hizmetler, fiyatlama, 

paketleme, dağıtım kanalları ve diğer konularda fikirlerini paylaşarak oylamaktadır 

(Samer, Thompson, Dunne ve Davies, 2010, s. 2). 

Dell müşteri anlayışlarını geliştirmek için çeşitli sosyal medya mekanizmalarını 

kullanır. Şirket, 2006 yılında “Dell.com” internet sitesini kurmuştur. İnternet sitesi ilk 

zamanlarda “Direct2Dell” başlığı ile değerlendirme ve yorum yapmayı sağlayan bir blog 

olarak kullanıma sunulmuştur. Dell’in Blog Şefi Lionel Menchaca liderliğinde başlatılan 

bu internet sitesi kullanıcı topluluğu ile bağlılık kurmak için tasarlanmıştır. Ertesi yıl, Dell 

markası video kanalı StudioDell’i ve “fikirleriniz gerçeğe dönüşebilir” sloganıyla 

fikirpazar odaklı İdeaStorm gibi birkaç sosyal medya girişimi başlatmıştır (Weinberg vd., 

2013, s. 306). Dell, İdeaStorm sitesini 2007 yılında kurmuş, 10.000’in üzerinde fikir 

alınmış, bunlardan 400’ü uygulamaya konulmuştur (Ang, 2011, s. 36). Dell, bu tür 

topluluklar aracılığı ile ürün geliştirmeye ve yükseltmeye odaklanmış; hizmetin 

oylamalar, yorumlar ve etkileşimlerle yükseltilmesi amaçlanmıştır. Dell markası ve 

müşterilerinin bir araya gelmesinin kolaylaşması, ortak yaratım veya ortak üretim yapma 

olanağını ortaya çıkarmıştır. Bu platformlar üzerinden 18.000’in üzerinde fikir sunulmuş, 

bu fikirlere 700.000’den fazla kez oy verilmiş, 500’den fazla fikir uygulamaya 

konmuştur. Uygulamaya konulan fikirlere örnek olarak dizüstü bilgisayarlarda kullanılan 

arka aydınlatmalı klavyeler verilebilir (We inberg vd., 2013, s. 306). 

Fiscateers adlı ev aletleri üreticisi, ürünleri için geliştirdikleri uygulamalar ve 

marka elçileri aracılığı ile bilgi yaymak, geri bildirim almak ve ürünlerini geliştirmek için 

sosyal medya ağlarını kullanmaktadır (Alt, 2012, s. 288). 

Kahve şirketi Tchibo müşterilerinin ihtiyaçları ve önerileri bilgilerini alabilmek 

için Tchibo Fikirleri adındaki platformu kurmuş, edindiği bilgileri yeni ürün ve hizmetler 

geliştirmek için kullanmıştır (Alt, 2012, s. 288). 
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2.10.3 Sosyal Medayanın Ürün Veya Hizmetlerin Satışının Yapıldığı/Piyasaya 

Sunulduğu Dağıtım Kanallarında Kullanımı 

MİY’i uygulayan şirketlerin ürün ve hizmetlerini satışının yapıldığı veya piyasaya 

sürüldüğü dağıtım kanalları hakkında bilgilendirme yapmak için sosyal medyayı yeni bir 

mecra olarak kullanabildiği görülmektedir. 

Bazı markalar bir adım ileri giderek Facebook’u bir dağıtım kanalı olarak 

kullanmaktadır. ABD merkezli çiçekçi l800flowers.com adlı internet sitesi, Facebook 

üzerinde, kullanıcıların arkadaşlarına doğrudan gerçek çiçek gönderebilecekleri, bir 

tıklama ile şirketin internet sitesine yönlendiren, “sanal buketleri gönder” ya da, “bana 

sevgi ver” adlı gönderim seçenekleri bulunan bir araç “widget” sunmaktadır (Kaplan ve 

Haenlein, 2010, s. 64). 

Spreadshirt adlı şirket müşterilerinin tişört dizaynlarını satmaları için bir 

Facebook mağazası kurmuştur. Spreadshirt, özel bir uygulama geliştirerek müşterilerini 

aynı zamanda sosyal medyaya uyum sağlamaları konusunda desteklemektedir (Alt, 2012, 

s. 288). 

2.10.4 Tutundurma 

Şirketler ve endüstriler kendilerini tanıtmak, tüketiciler ve toplumla iletişim 

kurmak, ortaklaşa bilgi yaraünak ve biriktirmek, sosyal medyanın evrimine katkıda 

bulunabilmek için sosyal medya özelliklerini kullanmaktadır. Sosyal medyanın marka 

faaliyetlerindeki kalite ve tanıtım düzeyindeki kapsamlı etkilerini araştırmak önemlidir. 

Bu faaliyetler fiyatlandırma ve kanal politikaları olabilmektedir. (Aral vd., 2013, s. 6) 

Kuruluşlar, sosyal medyada özellikle kullanıcıların kullanmayı sevdiği ve tercih 

ettiği, kullanıcıların ilgisini çekebilecek reklamlarını, kullanıcıların ana ekranlarında 

yayınlama fırsatına sahiptir. Örneğin Facebook üzerinde yayınlanan reklamların ne 

ölçüde ilgi gördüğü, kullanıcıların video beğeni seçeneklerini tıklaması ile 

ölçülebilmektedir (Ang, 2011, s. 36). 

Sosyal ağların etkileri sosyal ağ hizmetlerinde çok belirgindir. Şu anda, sosyal 

ağların başkalarıyla daha fazla dostluklar oluşturarak müşterilerle ilişki süresini uzatmak 

için önemli bir yol olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, bazı markalar pazarlama ve 
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reklamcılık için çevrimiçi sosyal ağ yapılarını oluşturmaktadır. (Askool ve Nakata, 2011, 

s. 209). 

Son yıllarda SMMİY pazarlama faaliyetleri kapsamında markaların uyguladıkları 

tutundurma amaçlı sosyal ıuedya faaliyetleri konusundaki literatür incelendiğinde 

aşağıda verilen örneklerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

CocaCola, kullanıcıların videolar indirerek diğer CocaCola hayranları etkileşim 

kurup CocaCola hayranı olabileceği MySpace sosyal ağ sitesi üzerinde bir sayfa 

oluşturmuş; 40.000 üyesi bulunan bu sayfa kullanıcılarının yarattığı AAİ CocaCola’nm 

tanıtımına destek olmuştur (Askool ve Nakata, 2011, s. 209). 

2007 yılında Procter & Gamble adlı şirket PeptoBismol adında bir ilacın 

tanıtılması için bir yarışma düzenlemiş; kullanıcıları YouTube’a PeptoBismol adlı ilacın 

mide ekşimesi ve mide bulantısı rahatsızlıklarım giderdiğini şarkı ile anlatan bir dakika 

süreli videolar yüklemeleri için teşvik etmiştir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 63). 

Benzer bir şekilde Johnson & Johnson gibi bazı markalar müşterilerinin yakından 

ilgilendiği ürünler ile ilgili olası sağlık sorunları ve kaygıları güvence altına almak 

amacıyla şirkete ait YouTube kanalı üzerinden hazırladığı eğitici videolarmı 

paylaşmaktadır (Andzulis vd., 2013, s. 310,311). 

Benzer bir anlayışla, mutfak aletleri üreticisi Blendtec ürün kullanıcılarını 

markanın karıştıracak mı sloganıyla yayınlayacakları videolar aracılığı ile ün kazanmış, 

milyonlarca insan tarafından takip edilen bir marka haline gelmiştir. Cisco ve Google gibi 

içerik topluluklarına dayanan markalar işe alım videolarını, çalışanları ve yatırımcıları ile 

yaptıkları açılış toplantılarını ve basın açıklamalarını YouTube üzerinden paylaşmaktadır 

(Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 63). 

Haziran 2006’da bir çift gösteri sanatçısı Mentos marka nane şekerlerini iki litrelik 

CocaCola şişelerine sırayla attıklarında taşarak fışkırma özelliğinin ortaya çıktığını konu 

alan bir video yayınladı. Video başlıca en sevilen videolardan biri haline geldi. CocaCola, 

müşterilerin bu video’daki gösteride hissettikleri coşkuyu fark edince, farklı içerik 

topluluklarına bu duyguyu yaymak için bu videonun gece yarısı televizyon 

programlarında ve dijital yayın organları aracılığıyla yayınlanmasını teşvik etmiştir. 

Yüksek etkisi ve düşük maliyeti olan kitleleri kapsayan bu kampanya ölçümlenebilir bir 

satış artışı ile sonuçlanmıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 6566). 
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KTec markasının karıştırıcı markası olan Blendtec’in mucidi Tom Dickson, 

YouTube üzerinden başlıklarında “Karıştıracak mı” şeklinde şaşırtıcı bir soru olan esprili 

tanıtım videoları yayınlamış; bu videolarda ürünün hiçbir zaman karıştırılamayacağı 

düşünülen IphoneTar, ışıklı çubuklar, golf topları ve diğer birçok ürünü nasıl 

karıştırdığını paylaşılmıştır. “Karıştıracak mı” kampanyası kısa sürede viral hale gelmiş 

ve sonuçta ürünün satışları beşe katlanmıştır (Hoffman ve Fodor, 2010, s. 45). 

2009 yılında Burger King markası belirgin bir şekilde herhangi bir kendine servis 

satışının olmadığı çevrimiçi bir çevre yaratmak ve hedeflemediği kitlelere ulaşmak için 

Facebook uygulaması “Whopper Fedakârlığı” (“Whopper Sacrifice”) üzerinden 

kullanıcılarına çevrimiçi 10 arkadaşını Facebook arkadaşlarından çıkarması karşılığında 

bir adet ücretsiz sandviç hediye edilecek olan kampanyayı başlatmıştır. Kampanya 

ilerleyen zamanlarda tersine AAİ ile sonlanmış, 234.000 Facebook kullanıcısının 

birbiriyle olan arkadaşlıklarının sona ermesiyle sonuçlanmıştır. Burger King’in Facebook 

uygulaması üzerinden izlenen arkadaşlıktan çıkarılan kullanıcılar, bir Whopper için 

fedakâr oldukları şeklinde bilgilendirici uyarı mesajları aldı. Bu olağandışı kampanya 

Burger King için olumsuz AAİ ile sonuçlanmıştır (Hoffman ve Fodor, 2010, s. 4657). 

 

2.10.5 Etkili Sosyal Medya Kullanıcılarının Tespit Edilmesi ve Onlarla iletişime 

Geçilmesi 

Kullanıcılarla verimli ve güçlü ilişkiler kurmanın bir başka yolu da en etkili 

kullanıcıları tespit etmek, tanımlamak, onlara karşı tedbirler almak, onları kazanmak ve 

zorunluluğu olan bilgilere odaklanmaktır; böylelikle, bir sosyal medya platformunun 

sosyal yapısından faydalanılabilir. Sosyal medya izleme araçları başlıca etkili 

kullanıcıları ve fikir önderlerini belirlemede, müşterilerden gelen talep ve istekleri 

yönetmede yardımcı olmaktadır (Risius ve Beck, 2015, s. 827). 

Sosyal medya pazarlamasının birincil yararı; bağlı müşterilerle, çevrimiçi etkili 

müşterilerle, akranlarla etkin bir şekilde iletişim kurmayı sağlamasıdır (Mohammadian 

ve Mohammadreza, 2012, s. 59). 

Sosyal medya şirketlere müşterilerinin aralarında konuştuklarını anlama ve 

önemli noktalarda araya girerek konuşmaların seyrini değiştirme fırsatı verir. Şirketler, 

sosyal medyada markalarını takip eden, bulunduğu iş kolu veya endüstriyi izleyen etkili 
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müşterilerle, etkili blog yazarlarıyla, eleştirmenlerle ve diğer kişilerle ilişkiler kurarak, 

edindikleri bilgileri kendi kuruluşlarına uyarlama olanağına sahiptir (Evans, 2010, s. 41). 

Bir grubu etkilemek ya da elde tutmak isteyen kuruluşlar, hedef kitlelerine uygun tatmin 

edici yöntemler kullanarak araştırma verisi toplayabilir. Araştırma aracı olarak blog ve 

günlük kullanımı, belirli konular hakkında tutkulu olan bireylerin belirlenmesine 

yardımcı olabilir. Bu tüketicilerin ortak ilgi toplumlarında etkileyici durumuna gelmesi 

muhtemeldir ve ortak bilgi yaratıcıları olarak kuruluşlara yararlı olabilirler (Quinton, 

2013, s. 404). 

Tüketiciler, bir ürün veya hizmeti satın alma kararını verirken, diğer müşterilerin 

fikirlerini araştırmaktadır. Nielsen BuzzMetrics tarafından yapılan araştırmaya göre 

tüketicilerin yüzde 60T diğer tüketicilerin gönderilerinde okuduklarına göre satın alma 

kararlarını vermektedir (Akar ve Topçu, 2011, s. 42). 

Örneğin Radianö’nm sağladığı çözümler konular, etkili kullanıcılar ve müşteri bağlılığı, 

müşteri hizmetleri gibi bilgilere 7/24 ulaşabilmekte ve takip etmektedir. Şirketlerin etkili 

kullanıcıların tespit edilmesi için sosyal medya izleme araçlarını kullanmaya yönelik yeni 

bir eğilimi oluşmuştur (Greenberg, 2010, s. 416). 

 

2.10.6 Müşteri Tercihlerindeki Değişiklilerin Tespit Edilmesi 

Sosyal medya insanları sanal olarak birbirine bağlayan, bilgi alışverişi veya ortak 

konularda iş birliği yapmak için ortam hazırlayan teknik unsurlardır. İnsanların bir 

kuruluş hakkında konuşmak yerine, çoğunlukla kendi ilgi alanlarına giren sorunlar, 

örneğin kendileri veya tüketim deneyimleri hakkında konuşmayı tercih etmesi, işletme ve 

müşteri ilişkisi bağlanımda önemlidir (Lehmkuhl, 2014, s. 25). 

İlişki stratejisine bakıldığında çoğu uzman hem kişisel hem de iş hayatındaki 

ilişkilerin güven oluşturduğunu kabul etmektedir. Sosyal medyanın sunduğu olanaklar 

müşterilerin değer teklifleri almalarına yardımcı olur. Dinleme, müşteri ile güven inşa 

etmede birincil bileşendir. Müşteriler duyulmayı, anlaşılmayı ve takdir edilmeyi ister. 

Sosyal medya aynı zamanda tanıtım ve dinlemeyi teşvik eder. Sosyal medya tam olarak 

uygulandığında, işlem bazlı pazarlama çabalarını gereksiz kılar (Andzulis vd., 2013, s. 

310). Müşterilerin ihtiyaçları ve değer algılarındaki değişmelerin tespit edilmesi sosyal 

medya aracılığı ile kolaylaştırılır ve geliştirilir. 
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Sosyal medya şirketler tarafından sadece çevrimiçi ortamda ne yazdıklarının 

okuması için değil, aynı zamanda, müşterileri hakkında bilgi edinmek için 

kullanılmaktadır (Rosman, 2013, s. 20). Markalar mevcut MIY sistemleri ve süreçleriyle 

ve sosyal medya izleme araçlarından edindikleri bilgileri etkin olarak bir araya 

getirdiğinde bunlardan büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. MİY sistemlerinde tuttukları 

müşteri bilgisi ile sosyal medyadan edindikleri resmi olmayan  iş ile ilişkisi bulunmayan 

kişisel nitelikteki müşteri etkileşimlerini birleştiren markalar müşteri ihtiyaç ve 

tercihlerini çok daha iyi anlayabilecektir (Tra inor, 2012, s. 324). 

Quinton (2013) yaptığı araştırmada sosyal medya kullanımının bir başka 

faydasının da tepki hızı ve dolaysız veri toplama olduğunu ifade etmiştir. Facebook 

aracılığı ile tüketiciler arasında tercih ettikleri TV yarışmaları, bir reklam kampanyası 

serisi ve TV dizileri hakkında yapılan anketler, pazarlamacılara dinamik bilgi sağlayarak 

fırsatlar sunduğu gibi, eskisinden daha esnek bir tepki stratejisi gerektirir (s. 404). 

Dell, müşterilerini dinlediğinde, müşterilerinin kazanacağına inanmaktadır. 

Dell’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Dijital Medya İletişim ve Global Kamu Sektörü 

Müdürü Kerry Bridge şöyle demiştir: ”Müş tenlerimizi dinlemek her zaman 

yaptıklarımızın kalbince olmuştur’’. Dell’in doğrudan müşterileri ile iletişim mirası ve 

çevrimiçi liderliği bizim sosyal medyada başarılı olmamızı sağlayan temel taşı olmuştur. 

Çevrimiçi konuşmalar bizim için dilemede, öğrenmede ve bağlılıkta büyük fırsatlar 

getirmektedir. Müşterilerimizin istediği çözümleri sağlayan teknolojileri bütünleştirmek 

ve yenilik yapmak için öğrendiklerimizi kullanıyoruz” (Weinberg vd., 2013, s. 306). 

Sosyal medyada konuşulmakta olan fikirler ve ihtiyaçlara dayanarak, tişört 

üreticisi Spreadshirt markası tişört temaları ile ilgili müşteri önerilerini toplayarak tasarım 

ve dağıtım için ortaklarına iletmektedir (Alt, 2012, s. 288). 

 

2.10.7 Müşteri Şikâyetlerinin Tespit Edilmesi ve Çözümlenmesi 

Müşteri şikâyeti, müşteri memnuniyetsizliği kavramı ile oldukça yakından 

ilişkilidir. Ürün ve hizmetin satın alınması sonrasında takip eden davranışsal ve 

davranışsal olmayan sonuçlar ile ilgili bir kavramdır. Geleneksel olarak, tatminsizlik 

deneyimlerinin çeşitli açıklamalarını içeren davranışsal sonuçlar, şikâyet davranışının 

odak noktası olmuştur. Müşterilerin şikâyet davranışı, markalar, üçüncü taraflar ve 
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diğerleri arasında marka değiştirme, olumsuz AAİ, telafi arayışı ve şikâyet gibi alt 

başlıklar altında incelenmiştir. Şikâyet davranışını anlama önemli bir araştırma alandır. 

Şikâyet davranışı üzerine yapılan çalışmalar, marka sadakati ve tekrar satın alma niyeti 

ve pazar geri bildirim mekanizmaları gibi önemli olgulardaki değişimler üzerine 

odaklanmıştır (Stefanou ve Sarmaniotis, 2003, 620). 

Şikâyet yönetimi bu aşamanın bir parçası olarak kabul edilebilir. Burada, 

şikâyetler, kuruluşların ileride zarar görmelerini önleyebilmeleri için hızla düzeltici 

önlemler almasını sağlayan erken uyarı sinyalleri olarak hizmet vennektedir. Şikâyetler, 

krizleri önleme ve risk kontrolü dışında bir dizi fırsatlar getirir. Etkin şikâyet yönetimi 

müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi olarak ortaya çıkar; şikâyetçilerin olumlu AAİ ve 

yeniden satın alma davranışı olarak sonuçlanır (Ein willer ve Steilen, 2015, s. 196). 

Sosyal medya üzerindeki şikâyetlerin kamusal niteliği düşünüldüğünde, bir şikâyetçinin 

memnuniyetsizliği olası olarak diğer memnuniyetsiz paydaşlar tarafından desteklenebilir. 

Aslında, kriz iletişimi üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki sosyal medya 

aracılığıyla üçüncü taraflara yayılan bilgiler; halkın öfke, küçümseme, iğrenme gibi 

duygularını daha fazla kötüleştirmektedir,. Sosyal ağ sitelerinde şikâyetlerin kamuya açık 

halde olması kuruluşların itibarına zarar verebilmektedir. Ancak, şikâyetlerin etkili bir 

şekilde ele alınması önemli fırsatlar taşımaktadır. Kuruluşların paydaşlarının sorunlarını 

çözmedeki yetkinliği ve kararlılığı itibarını güçlendirebilecektir. 

Markaların sosyal medya stratejisinin bir parçası olarak sosyal medyadaki tüm 

konuşmaları dinlemek için en iyi yöntem olan sosyal medya takibi yapılarak bilgi 

edinmesi büyük ve küçük şirketler için aynı derecede önemlidir. Marka değerlerini 

korumak için sosyal medya izleme araçlarına büyük bir yatırım yapmış şirketler, sosyal 

medyadaki olumsuz tweet’ler gibi kullanıcı yorumlarını yakalamak ve sosyal medya 

krizleri patlamadan önce onları önleyici bir şekilde yönetebilmektedir. Kuruluşların 

sosyal medya siteleri üzerinden şikâyetlerini dile getirenlere cevap vermesi, şikâyet eden 

müşterilerin memnun edilmesi, paydaş algısı ve itibar yönetimi açısından önemli bir 

faaliyettir. Kuruluşlara ait sosyal medya siteleri genellikle şikâyetlerin izlenmesi için 

yapılmıştır. Bu sosyal medya sitelerinde dile getirilen şikâyetler tüm internet kullanıcıları 

tarafından erişilebilir ve kullanılabilir (Schaffer, 2013, s. 8). 
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Sosyal medya markalara gerçek zamanlı olarak krizleri azaltarak müşteri 

sorunlarını çözme fırsatı verir (Andzulis vd., 2013, s. 308). Sosyal medya aracılığıyla 

müşteri iletişim/bilgi stratejisi markalara faydalar sağlamaktadır. Geçmişte bir satış 

temsilcisi; bir ürün, süreç, hizmet ya da stratejinin olumlu veya olumsuz yönleri hakkında 

tutarlı bilgiler vermek suretiyle müşterileri eğitmek ile görevlendirilirken; sosyal medya 

kaynaklı müşteri iletişim bilgilerine ulaşmasının strateji faydaları göz önünde 

bulundurulduğunda, aynı satış temsilcisinin, bir ürün, süreç, hizmet ya da stratejinin 

olumlu veya olumsuz yönlerini sanal olarak tartışmak için bir araya gelen müşteriler, 

rakipler ve uzmanların bulunduğu çeşitli sosyal medya forumlarında tartışmalara 

katılarak onlara gerçek zamanlı geri bildirim verebilmektedir. 

Şirketlere sadece kullanıcıların olumlu AAİ’yi desteklemesi değil, aynı zamanda 

olumsuz mesajları çözümleyerek güçlü bir marka bağlılığı oluşturması ve geliştirmesi 

önerilmektedir (Risius ve Beck, 2015, s. 826). Markaların sosyal medyada etkileşimleri 

izlemede uzmanlaşması, olumsuz müşteri ilişkilerini engellerken aynı zamanda müşteri 

memnuniyetini arttırır ve olası halkla ilişkiler sorunlarının ortaya çıkmasını engeller. 

Bir markanın sosyal medya da yaygın hale getirilmesi, konuşmalarda markanın 

ismi geçirilerek söylentiler yayılması anlamına gelir. Böylelikle, markalar geri 

bildirimleri toplayarak veriye dönüştürme noktasında zaman tasarrufu yapabilmekte, 

edindiği bu verileri de müşterilerin tepkilerini gidermeye çalışmak için 

kullanabilmektedir (Chanthinok, 2015, s. 4546). 

SMMİY’in faydalarını, temelde müşterilerle ilgili maliyetlerin azaltılması, iç ve 

dış paydaşlar hakkında bilgi sahibi olunması, müşterilerin beklentilerini karşılamak, 

müşteri değerini geliştirmek olduğunu ifade etmiştir (M. Jucan vd., 2013, s. 1675). 

SMMİY’in programlan algıları değiştirmek için tasarlanmıştır. Olumlu AAİ‘nin 

sürdürülmesi ve olumsuz durumları çözümlemek, konuşmaların analiz edilerek olumsuz 

bazı deneyimlerin kökenindeki sorunun tespit edilmesi, iş süreçlerinde ya da 

uygulamalarda hayati öneme sahiptir (Evans, 2010, s. 244). 

Yapılan en son araştırmalar sosyal MİY teknolojilerinin müşteri şikâyet ve 

problemlerinin hızla fark edilip cevaplandırılması için kullanılmakta olduğunu ortaya 

koymuştur. Sosyal medyada hizmet ve destek vermenin önemli bir ayırt edici özelliği 
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ortak sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir müşteri ağına bağlılık imkânı vermesidir 

(Trai nor, 2012, s. 325). 

SMMİY teknolojilerini kullanan markalar sosyal ağ uygulamaları, bloglar, 

çevrimiçi topluluklar ve/veya tartışma forumlarında müşterileri arasında tartışılan, 

şikâyet ve deneyimleri ile ilgili değerli bilgilere ulaşabilecek ve müşteri ihtiyaçlarını 

anlayabilecektir (Trainor vd. 2013, s. 1203). 

Birçok sosyal medya sitesi tüketicilerin pazarlamacılar ile iletişim kurmasına izin 

verir. Kullanıcılar, marka ile ilgili olarak oluşturdukları içerikler ile pazarlamacılara soru 

veya şikâyetlerini yöneltebilmekte, şirketlerin sorularına ve yorumlarına cevap 

verebilmektedir. Twitter’ın tüketiciler tarafından bir bilgi hakkında soru sormak veya 

şikâyetlerini dile getirmek ve pazarlamacılara karşı doğrudan içerik oluşturmak üzere iki 

amaçla kullanıldığı bilinmektedir (Smith vd., 2012, s. 103). 

 

2.10.8 Endüstrideki Değişikliklerin Tespit Edilmesi 

SMMİY, markalara müşterilerin sosyal medya aracılığı ile bıraktıkları geri 

bildirimleri takip etme ve bunlara cevap vermekten daha çok, pazarda üstünlük 

sağlayabilmeleri için yükselen pazar eğilimlerini fark etmeleri fırsatı verir (Rodriguez 

vd., 2012, s. 376). 

Şirketler günümüz sosyal medya çağında akılcı bir pazarlama yaklaşımının gereği 

olarak müşterilerini ve hatta takiplerini sosyal medya aracılığı ile dinlemeli, kulak 

vermeli, endüstrilerindeki sosyal varlıklarının ne olduğunun farkına varabilmeli ve 

gelecekte ne olacağını tahmin edebilmelidir. Bu, şirketlerin müşterileri ve rakipleriyle 

bağlılık kurması; markalarım yaratması, daha yeni olana ulaşmak ve iş yapmada daha atik 

olmak istemesi ile ilgilidir. Bu şekilde kararlar alan bir şirketin kurum kültürü zarar 

göremeyecek, iyi uygulandığında ise yeni kanallar geliştirilmesiyle birlikte süreç daha 

eğlenceli ya da heyecanlı bir hal alacaktır (Andzulis vd., 2013, s. 315). 

Sosyal medya dünyasında yüklenen videolar, fotoğraflar, podcast’ler, blog 

yazıları, durum güncellemeleri, tartışmalar ve mesajlar gibi gittikçe artan miktardaki 

verilerin birçoğu onlara ulaşmayı sınırlayan gizlilik ayarlarının arkasında gizlenmiş olsa 

da, bu verilerin büyük bir bölümü halka açık olarak paylaşılmakta olup, işletmeler bu 
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verileri analiz ederek bilgi edinmektedir. Markalar, sosyal medyayı kullanarak müşterileri 

ve rakipleri arasındaki dünya çapında devam eden beklentiler hakkındaki konuşmaları 

görme, bu verileri kullanarak değerlendirme ve gelecekteki tüketim eğilimlerini tahmin 

etme olanağına sahiptir (Schafler, 2013, s. 10). 

Sosyal medya yönetimi araçları yeni güncel gelişmelerin takip edilmesini sağlar 

(Risius ve Beck, 2015, s. 827). MİY teknolojileri gibi sosyal medya izleme araçları 

kullanan yöneticiler pazar algısı oluşturma ve müşteriyle doğrudan ilişki kurarak bağlılık 

oluşturma yetkinliklerini kazanma şansına sahiptir (Trainor, 2012, s. 324). 

 

2.10.9 Pazar Araştırması Yapılması 

SMMİY, şirketlerin yeni pazarları ve yeni eğilimleri tespit edilmesini, böylelikle 

yeni pazarlara girmesini, gelişmesini ve uyumlu hale gelmesini sağlar (Choudhurya ve 

Harrigan, 2014, 151). 

Birçok şirket marka topluluklarını oluşturmak ve desteklemek ya da sanal 

etnografya kitle davranışlarını belirlemeye ve çevrimiçi ortamlarda oluşan kültür 

çıktılarını incelemeye yarayan araştırma metotları kullanılarak) bağlamında pazar 

araştırması yapmak için sosyal ağ sitelerini kullanmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 

64). 

Sosyal medyanın pazar araştırması çabalarının etkinliğini arttıra bildiği açıktır. 

Örneğin pazarlamacılar, müşterilerin ürün algıları ve mevcut ürünlerin geliştirilmesi için 

önerileri sunmasına olanak veren çevrimiçi forumlarda veri madenciliği yaparak ya da 

kitle kaynaklı yeni fikirleri edinerek çevrimiçi pazar tahminlerini oluşturabilirler 

(Hoffinan ve Fodor, 2010, s. 43). Benzer şekilde, sosyal medya izleme araçları olarak 

kavramsallaştırılan yeni gelişen teknolojiler, daha fazla pazar algısı yaratmayı ve müşteri 

bağlamayı sağlayan kaynaklardır (Trainor, 2012, s. 324). 

Kuruluşlar müşteri ilişkilerini ve deneyimlerini yönetme noktasında sosyal medya 

araçlarının kullanımına entegre olarak yeni pazar eğilimlerini ve mevcut müşterilerin 

beklentilerini daha iyi anlama yetkinliği kazanır (Rodriguez vd., 2014, s. 86). 

Sosyal medya araştırmacılara daha önce erişimi imkânsız olan müşterilerin 

seyahatlerinde onları uzaktan takip etme olanağı olan ya da internete bağlı cep telefonları 
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gibi satın alma kararlarının gerçek zamanlı etkileyicileri alanlarda araştırma yapmak için 

fırsat verir. Sosyal medya araştırmaları, daha önceden kurulmuş araştırma yöntemlerine 

göre tamamlayıcı faydalar sunar. Araştırmacılar, sosyal medyanın bu yönüyle mevcut 

araştırma yaklaşımlarının yerini almasını önermemektedir (Quinton, 2013, s. 403). 

Markalar sosyal medyayı alım satıma konu olan ihtiyaçlarını karşılamak ve 

araştırma yapmak amacıyla kullanan müşterilerle iletişime geçmek için sosyal medya 

teknolojilerini kullanmaktadır (Rodriguez vd., 2012, s. 369). 

Markalar, müşteriler hakkında bilgi edinmek, müşterilerin demografik ve 

davranışsal özgeçmişlerini oluşturmak, niş kitleleri bulmak, tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarını öğrenmek ve rakipler hakkında bilgi edinmek için sosyal medya araçlarını 

kullanmaktadır (Mohammadian ve Mohammadreza, 2012, s. 59). 

Şirketler pazar araştırması yapmak, erken uyarı almak, moda takibi yapmak ve 

tüketicilerden geri bildirim almak ile ilgili amaçları gerçekleştirmek için sosyal medya 

izleme araçlarını kullanır (Bekkers vd., 2013, s. 336). Şirketler sosyal medyadaki 

konuşmaları takip ederek insanların neleri sevdiğini ya da sevmediğini anlayabilir. 

İnsanlar deneyimlerini paylaşmayı sevmektedir. Şu anda ürün ve hizmetler hakkında 

değerlendirmelerde ve önerilerde bulunan 68 milyondan fazla blog yazarı bulunmaktadır. 

Amazon ve TripAdvisor gibi bazı şirketler müşterilerini, sonrasında herkesin okumasına 

elverişli olacak, kendi deneyimlerini etkili bir şekilde değerlendirmeleri konusunda teşvik 

etmektedir (Ang, 2011, s. 35). 

 

2.10.10Rakiplere Karşı Tedbir Alınması 

Rakip markalara karşı güçlü ve farklılaştırılmış tutumlar geliştirmek genellikle 

iletişim stratejilerinin bir amacı olarak kabul edilmektedir (Dick ve Basu, 1994, s. 107). 

Şu anda sosyal medya teknolojisi üzerinde kullanıcı tarafından oluşturulan çok 

fazla içeriğe serbestçe erişilebilmektedir. Rekabetçi durumları kaydetmek ve markanın 

rekabet ortamını değerlendirmek ve arşivlemek; sosyal medya siteleri üzerinden hem 

müşterilerin oluşturduğu içerikleri hem de rakiplerin sosyal medya sitelerindeki metin 

bilgilerini izlemeyi ve analiz etmeyi gerektirir. Özellikle, sosyal medya araçlarının 

oluşturduğu metin verileri hem müşteri içerik sitelerinden hem de rakip içerik sitelerinden 

oluşturulur. Bu içerikler, sadece beğenilen markaların, hayranı olunan yeni ürün 
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eğilimlerini ve ilgi kalıplarını tespit etmek ve keşfetmek için değil, aynı zamanda 

rakiplerin nasıl davrandığını anlamak için önemlidir. Sonuç olarak, sosyal medyadan 

edinilen herhangi bir metinsel veri, rekabetçi bir ortamda rakiplerin nasıl yaptığını bilmek 

için (“knowhow”) derinlemesine analiz edilebilir (Chanthinok, 2015, s. 42). 

Sosyal medya yönetim araçları sosyal medyadaki bir marka ve diğer anahtar 

kelimeler hakkındaki konuşmaların analiz edilmesini, rakipler arasında karşılaştırma 

yapılmasını, şirketin çevrimiçi varlığı ile ilgili temel ölçütleri ölçmeyi sağlar (Risius ve 

Beck, 2015, s. 827).  
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

3.1 Araştırma Modeli 

Araştırmanın modeli, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelidir. 

Tarama modelleri, daha önceden var olan ya da hâlâ varlığını sürdüren bir durumu 

betimlemeyi amaçlayan araştırmalar için uygun bir modeldir. 

3.2 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni; İstanbul’da faaliyet gösteren, sosyal medya hesabı bulunan 

markalardan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise kartopu örnekleme yöntemi ile 

belirlenen, İstanbul’da faaliyet gösteren, sosyal medya hesabı bulunan 120 marka 

yöneticisinden oluşmaktadır. 

3.3 Verilerin Toplanması 

Veriler yüzyüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Görüşmeler, marka 

yöneticilerine ait ofislerde gerçekleştirilmiş ve sorular araştırmacı tarafından marka 

yöneticilerine yöneltilmiştir. 

3.4 Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan anket sorularının hazırlanmasında; Anderson vd. (2004) 

ile Madran ve Canbolat (2006)’tan faydalanarak Çildağ (2007) tarafından yapılan 

çalışmadaki sorular ele alınmış ve gerekli görülen yerlerde kısmen değişiklikler yapılarak 

araştırmada kullanılmıştır. Araştırma sorularında; 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır ve 

5’li likert ölçeğin rakamları: 

5: Kesinlikle Katılıyorum 

4: Katılıyorum 

3: Kararsızım 

2: Katılmıyorum 

1: Kesinlikle Katılmıyorum anlamlarına gelmektedir. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

Tablo  2: Katılımcıların “Müşterilerimizin ihtiyaçlarının neler olduğunu sürekli 

araştırmaktayız” sorusuna verdikleri cevapların dağlımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 1,7 

Katılmıyorum 8 6,7 

Kararsızım 9 7,5 

Katılıyorum 44 36,7 

Kesinlikle Katılıyorum 57 47,5 

 

Katılımcıların “Müşterilerimizin ihtiyaçlarının neler olduğunu sürekli araştırmaktayız” 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %1,7’si kesinlikle katılmıyorum, %6,7’si 

katılmıyorum, %7,5’i kararsızım, %36,7’si katılıyorum ve %47,5’i kesinlikle katılıyorum 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 3: Katılımcıların “Hedeflerimiz müşteri kazanma, müşterileri elde tutma ve 

müşteri tatmini üzerine yoğunlaşmıştır” sorusuna verdikleri cevaplar dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 1,7 

Katılmıyorum 10 8,3 

Kararsızım 11 9,2 

Katılıyorum 42 35 

Kesinlikle Katılıyorum 55 45,8 

 

Katılımcıların “Hedeflerimiz müşteri kazanma, müşterileri elde tutma ve müşteri tatmini 

üzerine yoğunlaşmıştır” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %1,7’si kesinlikle 

katılmıyorum, %8,3’ü katılmıyorum, %9,2’si kararsızım, %35’i katılıyorum ve %45,8’i 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
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Tablo 4: Katılımcıların “Müşterilerimizin şikâyetlerini dikkate alıyor ve sonuçlarını 

mutlaka onlara bildiriyoruz” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 1,7 

Katılmıyorum 10 8,3 

Kararsızım 15 12,5 

Katılıyorum 42 35 

Kesinlikle Katılıyorum 51 42,5 

 

Katılımcıların “Müşterilerimizin şikâyetlerini dikkate alıyor ve sonuçlarını mutlaka 

onlara bildiriyoruz” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %1,7’si kesinlikle 

katılmıyorum, %8,3’ü katılmıyorum, %12,5’i kararsızım, %35’i katılıyorum ve %42,5’i 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 5: Katılımcıların “Müşterilerimizle karşılıklı (çift yönlü) iletişim kuran bir 

yapıya sahibiz” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 

Katılmıyorum 8 6,7 

Kararsızım 22 18,3 

Katılıyorum 42 35 

Kesinlikle Katılıyorum 47 39,2 

 

Katılımcıların “Müşterilerimizle karşılıklı (çift yönlü) iletişim kuran bir yapıya sahibiz” 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %0,8’i kesinlikle katılmıyorum, %6,7’si 

katılmıyorum, %18,3’ü kararsızım, %35’i katılıyorum ve %39,2’si kesinlikle katılıyorum 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 6: Katılımcıların “Müşterilerimizi özelliklerine (finansal açıdan değerlerine, 

yaşam şekillerine, gelir düzeylerine, ihtiyaçlarına göre) sınıflandırıyoruz.” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 

Katılmıyorum 9 7,5 

Kararsızım 22 18,3 

Katılıyorum 48 40 

Kesinlikle Katılıyorum 40 33,3 
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Katılımcıların “Müşterilerimizi özelliklerine (finansal açıdan değerlerine, yaşam 

şekillerine, gelir düzeylerine, ihtiyaçlarına göre) sınıflandırıyoruz.” sorusuna verdikleri 

cevaplar incelendiğinde; %0,8’i kesinlikle katılmıyorum, %7,5’u katılmıyorum, %18,3’ü 

kararsızım, %40’u katılıyorum ve  %33,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 

Tablo 7: Katılımcıların “Her bir müşteri için değer analizi yapmaktayız (Müşteri 

değer analizi: müşterinin işletmeden alışveriş yaptığı süre içerisinde işletmenin 

karlılığına sağladığı katkıdır).” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 1,7 

Katılmıyorum 10 8,3 

Kararsızım 21 17,5 

Katılıyorum 44 36,7 

Kesinlikle Katılıyorum 43 35,8 
 

Katılımcıların “Her bir müşteri için değer analizi yapmaktayız (Müşteri değer analizi: 

müşterinin işletmeden alışveriş yaptığı süre içerisinde işletmenin karlılığına sağladığı 

katkıdır).” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %1,7’si kesinlikle katılmıyorum, 

%8,3’ü katılmıyorum, %17,5’i kararsızım, %36,7’si katılıyorum ve  %35,8’i kesinlikle 

katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 8: Katılımcıların “Çalışanlarımızın müşteri ilişkilerini daha iyi anlayabilme 

becerilerini geliştirebilmek için eğitim programları düzenlemekteyiz.” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 

Katılmıyorum 14 11,7 

Kararsızım 20 16,7 

Katılıyorum 39 32,5 

Kesinlikle Katılıyorum 46 38,3 

 

Katılımcıların “Çalışanlarımızın müşteri ilişkilerini daha iyi anlayabilme becerilerini 

geliştirebilmek için eğitim programları düzenlemekteyiz.” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; %0,8 kesinlikle katılmıyorum, %11,7 katılmıyorum, %16,7 kararsızım, 

%32,7’si katılıyorum ve  %38,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
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Tablo 9:  Katılımcıların “Müşteri ilişkilerinde başarılı ve yeterli satış elemanlarına, 

pazarlama uzmanlarına ve kaynaklara sahibiz.” sorusuna verdikleri cevapların 

dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 3 2,5 

Katılmıyorum 14 11,7 

Kararsızım 16 13,3 

Katılıyorum 43 35,8 

Kesinlikle Katılıyorum 44 36,6 

 

Katılımcıların “Müşteri ilişkilerinde başarılı ve yeterli satış elemanlarına, pazarlama 

uzmanlarına ve kaynaklara sahibiz.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %2,5 

kesinlikle katılmıyorum, %11,7 katılmıyorum, %13,3 kararsızım, %35,8’i katılıyorum ve  

%36,6’sı kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 10: Katılımcıların “Müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı sağlayacak 

doğru bilgisayar yazılımına sahibiz.” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 

Katılmıyorum 18 15 

Kararsızım 15 12,5 

Katılıyorum 50 41,7 

Kesinlikle Katılıyorum 36 30 

 

Katılımcıların “Müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı sağlayacak doğru bilgisayar 

yazılımına sahibiz.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %0,8 kesinlikle 

katılmıyorum, %15 katılmıyorum, %12,5 kararsızım, %41,7’si katılıyorum ve  %30’u 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 11: Katılımcıların “Müşterilerimizle ilgili bilgileri saklamak için veri ambarlarını 

kullanmaktayız. (Veri ambarı: müşteriye ait her türlü bilginin bir araya getirildiği 

sistemlerdir.)” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 1,7 

Katılmıyorum 15 12,5 

Kararsızım 16 13,3 

Katılıyorum 47 39,2 

Kesinlikle Katılıyorum 40 33,3 
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Katılımcıların “Müşterilerimizle ilgili bilgileri saklamak için veri ambarlarını 

kullanmaktayız. (Veri ambarı: müşteriye ait her türlü bilginin bir araya getirildiği 

sistemlerdir.)” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %1,7 kesinlikle 

katılmıyorum, %12,5 katılmıyorum, %13,3 kararsızım, %39,2 katılıyorum ve  %33,3’ü 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 12:  Katılımcıların “Markamızda sosyal medya faaliyetlerimizi yürütmek için 

merkezi bir sosyal medya departmanı oluşturulmuştur ve diğer (pazarlama, üretim 

gibi) departmanlarımız ile koordineli olarak faaliyetlerini yürütmektedir.” 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 

Katılmıyorum 14 11,7 

Kararsızım 17 14,2 

Katılıyorum 52 43,3 

Kesinlikle Katılıyorum 36 30 

 

Katılımcıların “Markamızda sosyal medya faaliyetlerimizi yürütmek için merkezi bir 

sosyal medya departmanı oluşturulmuştur ve diğer (pazarlama, üretim gibi) 

departmanlarımız ile koordineli olarak faaliyetlerini yürütmektedir.” sorusuna verdikleri 

cevaplar incelendiğinde; %0,8 kesinlikle katılmıyorum, %11,7 katılmıyorum, %14,2 

kararsızım, %43,3 katılıyorum ve  %30’u kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 

Tablo 13: Katılımcıların “Markamızın sosyal medya faaliyetlerini danışmanlık 

hizmeti aldığımız konusunda uzman bir takım yürütmektedir.” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 3,3 

Katılmıyorum 8 6,7 

Kararsızım 16 13,3 

Katılıyorum 56 46,7 

Kesinlikle Katılıyorum 36 30 

 

Katılımcıların “Markamızın sosyal medya faaliyetlerini danışmanlık hizmeti aldığımız 

konusunda uzman bir takım yürütmektedir.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  
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%3,3 kesinlikle katılmıyorum, %6,7 katılmıyorum, %13,3 kararsızım, %46,7 katılıyorum 

ve  %30’u kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 14: Katılımcıların “Markamızın sosyal medya faaliyetlerini yürüten 

personellerimiz sosyal medya kullanımı konusunda eğitim almaktadır.” sorusuna 

verdikleri cevaplar 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 3 2,5 

Katılmıyorum 9 7,5 

Kararsızım 18 15 

Katılıyorum 58 48,3 

Kesinlikle Katılıyorum 32 26,7 

 

Katılımcıların “Markamızın sosyal medya faaliyetlerini yürüten personellerimiz sosyal 

medya kullanımı konusunda eğitim almaktadır.” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde;  %2,5 kesinlikle katılmıyorum, %7,5 katılmıyorum, %15 kararsızım, 

%48,3 katılıyorum ve  %26,7’u kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 15: Katılımcıların “Markamızın sosyal medya faaliyetlerini yürüten 

personellerimiz sosyal medya analizi araçlarını (programlarını) kullanmaktadır.” 

sorusuna verdikleri cevaplar 

. n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 8 6,7 

Katılmıyorum 9 7,5 

Kararsızım 16 13,3 

Katılıyorum 59 49,2 

Kesinlikle Katılıyorum 28 23,3 

 

Katılımcıların “Markamızın sosyal medya faaliyetlerini yürüten personellerimiz sosyal 

medya analizi araçlarını (programlarını) kullanmaktadır.” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde;  %6,7 kesinlikle katılmıyorum, %7,5 katılmıyorum, %13,3 kararsızım, 

%49,2 katılıyorum ve  %23,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
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Tablo 16: Katılımcıların “Müşterilerimizin ürün tercihlerindeki değişimi anlamak 

için sosyal medyayı kullanmaktayız." sorusuna verdikleri cevaplar 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 3,3 

Katılmıyorum 13 10,8 

Kararsızım 23 19,2 

Katılıyorum 51 42,5 

Kesinlikle Katılıyorum 29 24,1 

 

Katılımcıların “Müşterilerimizin ürün tercihlerindeki değişimi anlamak için 

sosyal medyayı kullanmaktayız." sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %3,3 

kesinlikle katılmıyorum, %10,8 katılmıyorum, %19,2 kararsızım, %42,5 ve  %24,1 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 17: Katılımcıların “Tüketicilerin ürünlerimizin fiyatlarına karşı görüşlerini 

ve tepkilerini öğrenmek amacıyla sosyal medyayı kullanmaktayız.” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 3,3 

Katılmıyorum 10 8,3 

Kararsızım 23 19,2 

Katılıyorum 56 46,7 

Kesinlikle Katılıyorum 27 22,5 

 

Katılımcıların “Tüketicilerin ürünlerimizin fiyatlarına karşı görüşlerini ve tepkilerini 

öğrenmek amacıyla sosyal medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde;  %3,3 kesinlikle katılmıyorum, %8,3 katılmıyorum, %19,2 kararsızım, 

%19,2 katılıyorum ve  %46,7’si kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 18: Katılımcıların “Rakiplerimizin fiyat değişiklerine karşılık verme, 

konusunda sosyal medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevapların 

dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 1,7 

Katılmıyorum 8 6,7 

Kararsızım 33 27,5 

Katılıyorum 43 35,8 

Kesinlikle Katılıyorum 34 28,3 
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Katılımcıların “Rakiplerimizin fiyat değişiklerine karşılık verme, konusunda sosyal 

medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %1,7 kesinlikle 

katılmıyorum, %6,7 katılmıyorum, %27,5 kararsızım, %35,8 katılıyorum ve  %28,3’ü 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 19: Katılımcıların “Sektörümüzde pazar araştırması yapmak için sosyal 

medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 

Sektörümüzde pazar araştırması yapmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız. 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 

Katılmıyorum 5 4,2 

Kararsızım 20 16,7 

Katılıyorum 52 43,3 

Kesinlikle Katılıyorum 42 35 

 

Katılımcıların “Sektörümüzde pazar araştırması yapmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %0,8 kesinlikle 

katılmıyorum, %4,2 katılmıyorum, %16,7, %43,3 katılıyorum ve  %35’i kesinlikle 

katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 20: Katılımcıların “Piyasaya sunduğumuz yeni bir ürün veya hizmetimizi 

tanıtmak için sosyal medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevapların 

dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 

Katılmıyorum 7 5,8 

Kararsızım 24 20 

Katılıyorum 53 44,2 

Kesinlikle Katılıyorum 35 29,2 

 

Katılımcıların “Piyasaya sunduğumuz yeni bir ürün veya hizmetimizi tanıtmak için sosyal 

medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %0,8 kesinlikle 

katılmıyorum, %5,8 katılmıyorum, %20, %44,2 katılıyorum ve  %29,2 kesinlikle 

katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
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Tablo 21:  Katılımcıların “Yaptığımız indirim ve fırsatları duyurmak için sosyal 

medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 

Yaptığımız indirim ve fırsatları duyurmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız. 

n % 

Katılmıyorum 13 10,

8 

Kararsızım 24 20 

Katılıyorum 50 41,

7 

Kesinlikle Katılıyorum 33 27,

5 

 

Katılımcıların “Yaptığımız indirim ve fırsatları duyurmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %10,8’i katılmıyorum, 

%20’si kararsızım, %41,7’si katılıyorum ve  %27,5’i kesinlikle katılıyorum şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 22: Katılımcıların “Ürün veya hizmetlerimizin satışının yapıldığı/piyasaya 

sunulduğu dağıtım kanalları hakkında bilgilendirme yapmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Katılmıyorum 13 10,8 

Kararsızım 24 20 

Katılıyorum 50 41,7 

Kesinlikle Katılıyorum 33 27,5 

 

Katılımcıların “Ürün veya hizmetlerimizin satışının yapıldığı/piyasaya sunulduğu 

dağıtım kanalları hakkında bilgilendirme yapmak için sosyal medyayı kullanmaktayız.” 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %10,8’i katılmıyorum, %20’si kararsızım, 

%41,7’si katılıyorum ve  %27,5’i kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 23: Katılımcıların “Endüstrimizdeki önemli değişimleri tespit etmek için 

sosyal medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevapların dağılım 

Endüstrimizdeki önemli değişimleri tespit etmek için sosyal 

medyayı kullanmaktayız. 

n % 

Katılmıyorum 11 9,2 

Kararsızım 23 19,2 

Katılıyorum 52 43,3 

Kesinlikle Katılıyorum 34 28,3 
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Katılımcıların “Endüstrimizdeki önemli değişimleri tespit etmek için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %9,2 katılmıyorum, 

%19,2’si kararsızım, %43,3 katılıyorum ve  %28,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 24: Katılımcıların “Ürün veya hizmetlerimizle ilgili müşteri şikayetlerini 

sosyal medya üzerinden tespit etmekteyiz.)” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 

Ürün veya hizmetlerimizle ilgili müşteri şikayetlerini sosyal medya 

üzerinden tespit etmekteyiz.) 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 

Katılmıyorum 12 10 

Kararsızım 22 18,3 

Katılıyorum 53 44,2 

Kesinlikle Katılıyorum 32 26,7 

 

Katılımcıların “Ürün veya hizmetlerimizle ilgili müşteri şikayetlerini sosyal medya 

üzerinden tespit etmekteyiz.)” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %0,8 

katılmıyorum, %10’u kararsızım, %44,2 katılıyorum ve  %26,7’si kesinlikle katılıyorum 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 25: Katılımcıların “Çevrimiçi (online) topluluklara fikirlerini sormak ve 

onlardan geri bildirim almak suretiyle yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek için 

sosyal medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 1,7 

Katılmıyorum 10 8,3 

Kararsızım 26 21,7 

Katılıyorum 48 40 

Kesinlikle Katılıyorum 34 28,3 

 

Katılımcıların “Çevrimiçi (online) topluluklara fikirlerini sormak ve onlardan geri 

bildirim almak suretiyle yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %1,7 katılmıyorum, 

%8,3’ü kararsızım, %40’ı katılıyorum ve  %28,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş 

bildirmişlerdir.  
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Tablo 26: Katılımcıların “Markanızda sosyal medya faaliyetleri ne kadar zamandan 

beri uygulanmaktadır?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
 

n % 

1 Yıldan az 2 1,7 

1-2 Yıl arası 10 8,3 

3-4 Yıl arası 22 18,3 

5-6 Yıl arası 51 42,5 

6 Yıldan fazla 35 29,2 

 

Katılımcıların “Markanızda sosyal medya faaliyetleri ne kadar zamandan beri uy-

gulanmaktadır?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %1,7’si 1 yıldan az, 

%8,3’ü 1-2 yıl arası, %18,3’ü 3-4 yıl arası, %42,5’i 5-6 yıl arasu-ı ve  %29,2’si 6 yıldan 

fazla şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 27: Katılımcıların “Markanızda sosyal medya faaliyetlerini yürüten personel 

sayısı kaçtır? “ sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 

Markanızda sosyal medya faaliyetlerini yürüten personel sayısı 
kaçtır? 

 

n % 

1 40 33,4 

2-4 10 8,3 

5-9 22 18,3 

10’dan fazla 48 40 

 

Katılımcıların “Markanızda sosyal medya faaliyetlerini yürüten personel sayısı kaçtır? “ 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %33,4’ü 1, %8,3’ü 10, %18,3’ü 5-9 ve 

%40’ı 10’dan fazla şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
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BÖLÜM 5. TARTIŞMA 

Markaların “müşterilerimizin ihtiyaçlarının neler olduğunu sürekli 

araştırmaktayız” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde Markaların büyük bir 

bölümünün katılıyorum (%36,7) ve kesinlikle katılıyorum (%47,5) şeklinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. Markaların büyük çoğunluğu müşterilerinin ihtiyaçlarının 

neler olduğunu önemli denilebilecek düzeyde araştırmaktadır. 

Markaların “hedeflerimiz müşteri kazanma, müşterileri elde tutma ve müşteri 

tatmini üzerine yoğunlaşmıştır” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde Markaların 

büyük bir bölümünün katılıyorum (%35) ve kesinlikle katılıyorum (%45,8) şeklinde 

görüş bildirdikleri görülmektedir. Müşteri kazanma, müşterileri elde tutma ve müşteri 

tatmininin marka tarafından doğrudan hissedilebilecek etkileri olduğu için markaların 

büyük çoğunluğu bu konularda iyi bir düzeydedir. 

Markaların müşterilerinin şikayetlerini dikkate almaları ve şikayetleri ile ilgili geri 

dönüş sağlamaları konusunda büyük ölçüde olumlu cevaplar verilirken %1,7’si kesinlikle 

katılmıyorum, %8,3’ü katılmıyorum ve %12,5’i kararsızım şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Ürün satışı gerçekleştirildikten sonra kullanıcı kaynaklı hataların 

meydana gelme ihtimali yüksek olan firmaların araştırmaya dahil edilmesinden dolayı 

şikayet durumlarıyla ilgilenme düzeyi yüksek firmaların varlığının fazla olduğu 

düşünülmektedir. 

Markaların, müşterileriyle karşılıklı (çift yönlü) iletişim kuran bir yapıya sahip 

olma durumları bakımından; %74,2’sinin olumlu yanıtlar (%35’i katılıyorum ve %39,2’si 

kesinlikle katılıyorum) verdiği görülmektedir.  Karşılıklı (çift yönlü) iletişim 

gerektirmeyen sektörlerin çalışmada yer alması bu yöntemi kullanmayan firmaların 

artışında etkili  olduğu düşünülmektedir. Öte yandan markaların bir çoğunda bu yapı 

hakimdir. 

Markaların, müşterilerini özelliklerine (finansal açıdan değerlerine, yaşam 

şekillerine, gelir düzeylerine, ihtiyaçlarına göre) sınıflandırma durumları bakımından 

verdikleri cevaplar incelendiğinde; %0,8’i kesinlikle katılmıyorum, %7,5’u 

katılmıyorum, %18,3’ü kararsızım, %40’u katılıyorum ve %33,3’ü kesinlikle katılıyorum 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu sınıflandırma bazı ürün gruplarında büyük getirilere 
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sebep olurken bazı ürün gruplarında ise olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu 

sebeplerden dolayı bazı markaların bu sınıflandırmayı kullanmadığı düşünülmektedir. 

Markaların, her bir müşteri için değer analizi yapma durumları bakımından 

verdikleri cevapların incelenmesi neticesinde; %36,7’sinin katılıyorum ve %35,8’inin ise 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Müşteri değer 

analizinin profesyonel bir ekip tarafından yapılmasının markaya büyük katkılarının 

olacağı düşünülmektedir. Profesyonel ekibe sahip olmayan, değer analizini yapabilecek 

yetiye sahip personel bulundurmayan markalarda bu işlemlerin yapılmadığı 

düşünülmektedir. 

Markaların, çalışanlarının müşteri ilişkilerini daha iyi anlayabilme becerilerini 

geliştirebilmek için eğitim programları düzenleme durumları bakımından incelenmesi 

neticesinde; %32,7’sinin katılıyorum ve %38,3’ünün kesinlikle katılıyorum şeklinde 

görüş bildirdikleri görülmektedir. Kurum içi eğitimlerin çalışanlar ve çalışanlardan dolayı 

müşteriler üzerindeki olumlu etkilerin olduğu görüşünü büyük oranda benimsedikleri 

görülmektedir. 

Markaların, “müşteri ilişkilerinde başarılı ve yeterli satış elemanlarına, pazarlama 

uzmanlarına ve kaynaklara sahibiz.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %2,5 

kesinlikle katılmıyorum, %11,7 katılmıyorum, %13,3 kararsızım, %35,8’i katılıyorum ve  

%36,6’sı kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. Markaların büyük bir 

bölümünün müşteri ilişkilerinde başarılı ve yeterli satış elemanlarına, pazarlama 

uzmanlarına ve kaynaklara sahip olduğunu belirtmesi, markaların bu kısımlarda çalışan 

personelin öneminin farkında olduğunu göstermektedir. 

Markaların; müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı sağlayacak doğru bilgisayar 

yazılımına sahibiz.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %0,8 kesinlikle 

katılmıyorum, %15 katılmıyorum, %12,5 kararsızım, %41,7’si katılıyorum ve  %30’u 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

Markaların, müşterileriyle ilgili bilgileri saklamak için veri ambarlarını kullanma 

durumları incelendiğinde; %39,2’sinin katılıyorum ve  %33,3’ünün kesinlikle 

katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Veri ambarlarının, gelişen 
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teknoloji ile iş hayatına girdiği göz önüne alındığında; teknolojiyi takip düzeyi iyi 

firmaların kullanmasının daha muhtemel olduğu düşünülebilir. 

Markaların, sosyal medya faaliyetlerini yürütmek için merkezi bir sosyal medya 

departmanı bulundurması ve bu departmanın diğer (pazarlama, üretim gibi) departmanlar 

ile koordineli olarak faaliyetlerini yürütmeleri durumları incelendiğinde; %43,3 

katılıyorum ve  %30’u kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. Markaların 

büyük bir bölümünün olumlu yanıtlar vermesine karşın olumsuz yanıtlar veren ve 

kararsız kalan Markaların da olduğu görülmektedir. 

Markaların, “markamızın sosyal medya faaliyetlerini danışmanlık hizmeti 

aldığımız konusunda uzman bir takım yürütmektedir.” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; %46,7 katılıyorum ve %30’u kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Markaların büyük çoğunluğu sosyal medya faaliyetleri için danışman 

firmalardan faydalandığı görülmüştür. 

Markaların, sosyal medya faaliyetlerini yürüten personellerinin sosyal medya 

kullanımı konusunda eğitim alma durumları bakımından incelenmesi neticesinde; %48,3 

katılıyorum ve  %26,7’u kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri 

görülmektedir. Bu durum; sosyal medya faaliyetlerini yürüten personellerin eğitimlere 

tabi tutulmasının, markanın sosyal medyada ve dolayısıyla pazardaki gücünün artışına 

sebep olacağı düşüncesinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

Markaların, sosyal medya faaliyetlerini yürüten personellerinin sosyal medya 

analizi araçlarını (programlarını) kullanma durumlarına göre incelenmesi neticesinde; 

%49,2’sinin katılıyorum ve  %23,3’ünün kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. Sosyal medya analizi araçlarının (programlarının) markaya 

ilgi duyan kullanıcıların demografik özellikleri konusunda bilgiler verdiği 

düşünüldüğünde; hedef kitle seçimi konusunda büyük ölçüde bilgi vereceği 

görülmektedir. Doğru hedef kitle seçimi yapmak isteyen firmaların kullanmaları gereken 

bir yöntem olduğu düşünülmektedir. 

Markaların, müşterilerinin ürün tercihlerindeki değişimi anlamak için sosyal 

medyayı kullanma durumları incelendiğinde; büyük çoğunluğunun olumlu cevaplar 

verdiği (%42,5 katılıyorum ve  %24,1 kesinlikle katılıyorum) görülmektedir. Ürün 
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tercihlerinde mevsimsel özelliklerden ve daha farklı sebeplerden kaynaklanan 

değişimlerin marka tarafından takip edilebiliyor olmasının marka satışlarında artışa sebep 

olacağı düşünülmektedir. 

Markaların “tüketicilerin ürünlerimizin fiyatlarına karşı görüşlerini ve tepkilerini 

öğrenmek amacıyla sosyal medyayı kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde;  %3,3 kesinlikle katılmıyorum, %8,3 katılmıyorum, %19,2 kararsızım, 

%19,2 katılıyorum ve  %46,7’si kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Satış fiyatı ayarlamalarında maliyetlerin yanında müşteri yorumlarının da büyük ölçüde 

dikkate aldığı görülmektedir. 

Markaların, rakiplerinin fiyat değişiklerine karşılık verme konusunda sosyal 

medyayı kullanma durumları incelendiğinde; %35,8’inin katılıyorum ve  %28,3’ünün 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Rakip markalarla 

rekabet edebilmek maksadıyla sosyal medya kullanımının aktif olarak yapıldığı 

görülmektedir. 

Markaların, “sektörümüzde pazar araştırması yapmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %0,8 kesinlikle 

katılmıyorum, %4,2 katılmıyorum, %16,7, %43,3 katılıyorum ve  %35’i kesinlikle 

katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Markalarda sosyal medya 

kullanımındaki artışla birlikte markaların Pazar araştırmalarını sosyal medya üzerinden 

yapabildikleri görülmektedir. 

Markaların, piyasaya sunduğu yeni bir ürün veya hizmeti tanıtmak için sosyal 

medyayı kullanma durumları incelendiğinde; %44,2’sinin katılıyorum ve  %29,2’sinin 

kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Benzer şekilde; 

markaların, yaptığımız indirim ve fırsatları duyurmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde de büyük bir çoğunlukla 

olumlu yanıtlar verildiği (%41,7’si katılıyorum ve  %27,5’i kesinlikle katılıyorum) 

görülmektedir. Markaların “Ürün veya hizmetlerimizin satışının yapıldığı/piyasaya 

sunulduğu dağıtım kanalları hakkında bilgilendirme yapmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %10,8’i katılmıyorum, 

%20’si kararsızım, %41,7’si katılıyorum ve  %27,5’i kesinlikle katılıyorum şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. Toplumun her kesiminde sosyal medya kullanımında meydana 
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gelen artışlar neticesinde; markaların yeni ürün veya hizmetlerinin sosyal medya aracılığı 

ile tanıtımının yapılması daha aktif bir şekilde yapılabilmektedir. 

Markaların “Endüstrimizdeki önemli değişimleri tespit etmek için sosyal medyayı 

kullanmaktayız.” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %9,2 katılmıyorum, 

%19,2’si kararsızım, %43,3 katılıyorum ve  %28,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. Markalar arasında sosyal medya kullanımının artışı ile birlikte; 

markalar sektörlerindeki değişimleri sosyal medyayı kullanarak takip edebilmektedirler. 

Markaların, ürün veya hizmetleri ile ilgili müşteri şikayetlerini sosyal medya 

üzerinden tespit etme durumları incelendiğinde; büyük çoğunluğunun olumlu (%44,2 

katılıyorum ve  %26,7 kesinlikle katılıyorum) yanıtlar verdiği görülmektedir. şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. Sosyal medyada insanların daha özgür bir şekilde yorumlarını 

belirtebileceği düşünüldüğünde; bu yönteminin kullanımının marka açısından büyük 

yararlarının olacağı düşünülmektedir. 

Markaların, “çevrimiçi (online) topluluklara fikirlerini sormak ve onlardan geri 

bildirim almak suretiyle yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek için sosyal medyayı 

kullanmaktayız” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;  %1,7 katılmıyorum, 

%8,3’ü kararsızım, %40’ı katılıyorum ve  %28,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. 

Markaların, sosyal medya faaliyetlerini uygulama süreleri incelendiğinde;  

%1,7’si 1 yıldan az, %8,3’ü 1-2 yıl arası, %18,3’ü 3-4 yıl arası, %42,5’i 5-6 yıl arasu-ı 

ve  %29,2’si 6 yıldan fazla bir süredir uyguladıkları görülmektedir. Markaların sosyal 

medya kullanımının 6 yıl ve daha kısa bir süredir artış gösterdiği görülmektedir. 

Markaların, sosyal medya faaliyetlerini yürüten personel sayıları bakımından 

incelenmesi neticesinde;  %33,4’ünün 1, %8,3’ünün 10, %18,3’ünün 5-9 ve %40’ının 

10’dan fazla sosyal medya faaliyetlerini yürüten personele sahip olduğu görülmektedir. 

Markalar farklı sayılarda personel yardımıyla sosyal medya faaliyetlerini yürütmektedir. 

Bu durumun; markaların farklı büyüklüklerde olmasından dolayı kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 
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BÖLÜM 6. SONUÇ 

Son zamanlarda sosyal medyanın günlük hayatımıza girmesi ile birlikte 

markaların faaliyetlerinde sürdüre gelmekte olduğu geleneksel MİY uygulamalarının 

sosyal medya üzerinden desteklenmesi gerekliliği, SMMİY kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Markalarda SMMİY aktif bir şekilde kullanımının markalara ticari yönden büyük 

getirileri olacağı düşünülmektedir. 

Tüm markaların müşterilerinin ihtiyaçlarının neler olduğunu sürekli araştırmaları 

için gerekli eğitimlerin ilgili kurum ya da kuruluşlarca verilmesi faydalı olacaktır. 

Marka yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun uygulamasına karşın, 

uygulamayan markaların da müşteri kazanma, müşterileri elde tutma ve müşteri tatmini 

üzerine yoğunlaşması konusunda gerekli eğitimlerin ilgili kurum ya da kuruluşlarca 

verilmesi faydalı olacaktır. 

Markaların müşteri şikayetlerini dikkate alma ve şikayetlerle ilgili geri dönüş 

sağlama konusunda büyük çoğunluğundan olumlu cevaplar (%35’i katılıyorum ve 

%42,5’i kesinlikle katılıyorum) gelmiştir. Markalar, müşteri geri dönüşlerinin önemli 

olduğuna dair bilinçlendirilebilir, geri dönüşlerin önemsenmeyişinin müşteri güven ve 

müşteri kaybına sebep olacağı konusunda bilgilendirilebilir. 

Markaların müşterileriyle karşılıklı (çift yönlü) iletişim kuran bir yapıya sahip 

olma durumları bakımından; %74,2’sinin olumlu yanıtlar (%35’i katılıyorum ve %39,2’si 

kesinlikle katılıyorum) verdiği görülmektedir. Olumsuz yanıt veren firmalara karşılıklı 

(çift yönlü) iletişim kuran yapıların daha çok müşteri kitlesine hitap edebileceği 

konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Markaların, müşterilerini özelliklerine göre (finansal açıdan değerlerine, yaşam 

şekillerine, gelir düzeylerine, ihtiyaçlarına göre) sınıflandırma konusunda büyük ölçüde 

olumlu cevaplar (%40’u katılıyorum ve %33,3’ü kesinlikle katılıyorum) alınmıştır. 
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Olumsuz cevap alınan işletmeler için ise müşterilerini özelliklerine göre 

sınıflandırmalarının getirileri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Markaların, değer analizi ve uygulamaları bakımından büyük çoğunlukla olumlu 

görüşler (%36,7’sinin katılıyorum ve %35,8’inin ise kesinlikle katılıyorum) bildirdiği 

görülmektedir. Olumsuz görüş bildiren markalar için değer analizi ve uygulamaları 

hakkında gerekli bilgiler verilmelidir. 

Markaların büyük çoğunluğunun, kurum içi eğitimleri aktif bir şekilde sürdürdüğü 

görülmektedir. Ancak kurum içi eğitimlerin önemi konulu çalışmalar markaların daha 

büyük çoğunluğunun bu konuyu önemsemesinde faydalı olacaktır. 

Markalar, büyük ölçüde müşteri ilişkilerinde başarılı ve yeterli satış elemanlarına, 

pazarlama uzmanlarına ve kaynaklara sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu konularda 

başarılı ve yetkin olmayan personellerle çalıştığını düşünen markaların varlığı, 

araştırmaya katılan markaların özeleştiri yapabilme kabiliyetinde olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, markalara başarılı ve yeterli personel seçimini sağlaması 

konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması sorunun çözümünde önemli bir adım 

olacaktır. 

Markaların, kullanmakta oldukları bilgisayar yazılımları konusundaki görüşleri 

incelendiğinde; büyük çoğunluğunun olumlu görüşler bildirdiği ve kullanmakta oldukları 

yazılımlardan memnun olduklarını bildirdikleri görülmektedir. Yazılım konusundaki 

iyileşmenin özellikle hız konusunda büyük yararları olacağı konusunda gerekli 

bilgilendirmeler markalara verilmelidir. 

Veri ambarlarının kullanımının markalar arasında yaygın olmasına karşın 

kullanmayan firmaların da varlığı görülmektedir. Veri ambarlarının hedef kitle 

seçimindeki önemi göz önüne alınarak markalara gerekli bilgilendirmeler yapılmasında 

büyük fayda vardır. 

Markaların büyük çoğunluğu merkezi sosyal medya birimi tarafından ya da 

danışmanlık şirketleri aracılığıyla sosyal medya faaliyetlerini yürütmektedir. Bu durum; 

sosyal medyanın öneminin markalar tarafından iyi bir şekilde kavrandığını 

göstermektedir. Yine markaların sosyal medya faaliyetlerini yöneten birimleriyle ilgili 

eğitim programlarını aktif bir şekilde uygulaması, sosyal medya analiz araçlarının çoğu 
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marka tarafından kullanması, , müşterilerinin ürün tercihlerindeki değişimi anlamak için 

sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanımı, tüketicilerin ürün fiyatlarına karşı görüşlerini 

ve tepkilerini öğrenmek amacıyla sosyal medyanın kullanımı, rakiplerin fiyat 

değişiklerine karşılık verme konusunda sosyal medyayı kullanma durumlarındaki oranlar 

incelendiğinde de sosyal medyanın öneminin ne kadar iyi kavrandığını gözler önüne 

sermektedir. Bu durumların daha çok firma tarafından kavranabilmesi için sosyal 

medyanın önemini firmalara daha iyi bir şekilde anlatan eğitimler verilebilir. 

Markaların, sektörlerinde pazar araştırması yapmak için ve piyasaya sunduğu yeni 

bir ürün veya hizmeti tanıtmak için sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanması, 

sektörlerindeki değişimleri sosyal medyayı kullanarak takip edebilmeleri sosyal 

medyanın kullanımının markalar tarafından kullanımındaki artışla birlikte önem 

kazanmıştır. 

Markaların; ürün veya hizmetleri ile ilgili müşteri şikayetlerini sosyal medya 

üzerinden tespit edebilmeleri ve çevrimiçi (online) topluluklara fikirlerini sormak ve 

onlardan geri bildirim almak suretiyle yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek için sosyal 

medyayı kullanmaları da sosyal medya kullanıcılarına olan güvenlerini gözler önüne 

sermektedir. Markaların, sosyal medya faaliyetlerini yürüten personel sayılarına 

bakıldığında ise  %33,4’ünün 1, %8,3’ünün 10, %18,3’ünün 5-9 ve %40’ının 10’dan fazla 

sosyal medya faaliyetlerini yürüten personele sahip olduğu görülmektedir. Bu durum hem 

sosyal medyanın öneminin hem de sosyal medya kullanıcısına olan güvenin bir göstergesi 

olarak yorumlanmaktadır. 

Markaların, sosyal medya kullanım durumları ve amaçları incelendiğinde; yüksek 

bir oranda aktif kullanımın söz konusu olduğu ve amaçlarının ticari amaçlarıyla uyum 

içinde olduğu görülmektedir. Az oranda markanın, sosyal medya kullanım durumlarının 

yetersiz düzeyde olduğu görülmekte ve bu markalar için sosyal medyanın markalarına 

katkılarının neler olabileceği konusunda eğitimler verilmesinde fayda görülmektedir. 

Yine bazı marka yöneticilerinin sosyal medyayı yalnızca tanıtım amaçlı kullandığı ve 

sosyal medya ile gerçekleştirilebilecek birçok faaliyeti göz ardı ettiği görülmüştür. Bu 

durumlara rağmen, genel anlamda markaların sosyal medyanın gücünü ve sosyal medya 

ile yapılabilecekleri bildiği ve sosyal medyayı gerektiğince önemsediği görülmüştür. 
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EK’LER 

Anket Formu 

Markaların sosyal medyayı kullanım biçimlerini, kullanım amaçlarını ve sosyal medya 

kullanımının markaya olası katkılarını incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmaya 

katıldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıda yer alan soruları dikkatlice okuyunuz ve size en 

uygun olan cevabı işaretleyiniz. Cevaplarınız sadece bilimsel amaç güden yüksek lisans tez 

araştırmamızda kullanılacak ve başka hiç kimseyle paylaşılmayacaktır. 

1 

 

Markanızda sosyal medya faaliyetleri ne kadar zamandan beri uy-
gulanmaktadır? 

 
1 Yıldan az 

 1-2 Yıl arası 

 3-4 Yıl arası 

 5-6 Yıl arası 

 6 Yıldan fazla 

2 

 

Markanızda sosyal medya faaliyetlerini yürüten personel sayısı kaçtır? 

 1 

 2-4 

 5-9 

 10’dan fazla 
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Aşağıda yer alan soruları; 

1. Kesinlikle katılmıyorum 

2. Katılmıyorum 

3. Kararsızım 

4. Katılıyorum 

5. Kesinlikle Katılıyorum 

Olacak şekilde cevaplayınız. 

No  1 2 3 4 5 

3 

Müşterilerimizin ihtiyaçlarının neler olduğunu sürekli 

araştırmaktayız 

     

4 

Hedeflerimiz müşteri kazanma, müşterileri elde tutma ve 

müşteri tatmini üzerine yoğunlaşmıştır. 

     

5 

Müşterilerimizin şikâyetlerini dikkate alıyor ve sonuçlarını 

mutlaka onlara bildiriyoruz. 

     

6 

Müşterilerimizle karşılıklı (çift yönlü) iletişim kuran bir 

yapıya sahibiz. 

     

7 

Müşterilerimizi özelliklerine (finansal açıdan değerlerine, 

yaşam şekillerine, gelir düzeylerine, ihtiyaçlarına göre) 

sınıflandırıyoruz. 

     

8 

Her bir müşteri için değer analizi yapmaktayız (Müşteri değer 

analizi: müşterinin işletmeden alışveriş yaptığı süre içersinde 

işletmenin karlılığına sağladığı katkıdır). 

     

9 

Çalışanlarımızın müşteri ilişkilerini daha iyi anlayabilme 

becerilerini geliştirebilmek için eğitim programları 

düzenlemekteyiz. 

     

10 

Müşteri ilişkilerinde başarılı ve yeterli satış elemanlarına, 

pazarlama uzmanlarına ve kaynaklara sahibiz. 

     

11 

Müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı sağlayacak doğru 

bilgisayar yazılımına sahibiz. 

     

12 

Müşterilerimizle ilgili bilgileri saklamak için veri ambarlarını 

kullanmaktayız. (Veri ambarı: müşteriye ait her türlü bilginin 

bir araya getirildiği sistemlerdir.) 

     

13 

Markamızda sosyal medya faaliyetlerimizi yürütmek için 

merkezi bir sosyal medya departmanı oluşturulmuştur ve diğer 

(pazarlama, üretim gibi) departmanlarımız ile koordineli 

olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

     

14 

Markamızın sosyal medya faaliyetlerini danışmanlık hizmeti 

aldığımız konusunda uzman bir takım yürütmektedir. 

     

15 

Markamızın sosyal medya faaliyetlerini yürüten 

personellerimiz sosyal medya kullanımı konusunda eğitim 

almaktadır. 

     

16 

Markamızın sosyal medya faaliyetlerini yürüten 

personellerimiz sosyal medya analizi araçlarını 

(programlarını) kullanmaktadır. 

     

17 Müşterilerimizin ürün      
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tercihlerindeki değişimi anlamak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız. 

18 

Tüketicilerin ürünlerimizin fiyatlarına karşı görüşlerini ve 

tepkilerini öğrenmek amacıyla sosyal medyayı 

kullanmaktayız. 

     

19 

Rakiplerimizin fiyat değişiklerine karşılık verme, konusunda 

sosyal medyayı kullanmaktayız. 

     

20 

Sektörümüzde pazar araştırması yapmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız. 

     

21 

Piyasaya sunduğumuz yeni bir ürün veya hizmetimizi 

tanıtmak için sosyal medyayı kullanmaktayız. 

     

22 

Yaptığımız indirim ve fırsatları duyurmak için sosyal medyayı 

kullanmaktayız. 

     

23 

Ürün veya hizmetlerimizin satışının yapıldığı/piyasaya 

sunulduğu dağıtım kanalları hakkında bilgilendirme yapmak 

için sosyal medyayı kullanmaktayız. 

     

24 

Endüstrimizdeki önemli değişimleri tespit etmek için sosyal 

medyayı kullanmaktayız. 

     

25 

Ürün veya hizmetlerimizle ilgili müşteri şikayetlerini sosyal 

medya üzerinden tespit etmekteyiz.) 

     

26 

Çevrimiçi (online) topluluklara fikirlerini sormak ve onlardan 

geri bildirim almak suretiyle yeni bir ürün veya hizmet 

geliştirmek için sosyal medyayı kullanmaktayız. 
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