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ÖZET 

İnternet teknolojisinin her geçen gün gelişerek yaygınlaşması, bir yandan ülkeler arasındaki 

sınırları ortadan kaldırırken, diğer yandan da geleneksel ilişki ve iletişim yöntemlerinin de değişmesine 

yol açmıştır. Bu süreç içinde e-ticaret olarak başlayan sanal âlemdeki işletme varlıkları, zamanla 

gelişerek sadece satış ve pazarlama alanında değil kurumsal iletişim ve markalaşma alanlarında da 

güçlü bir etki sahibi olmaya başlamıştır. Gelinen bu noktada bugün artık sosyal medya olarak bilinen ve 

internetin büyük bir ilgi çoğunluğunu oluşturan sosyal ağlarda varlık göstermek, bilhassa KOBİ'lerin 

artan bilinirlik ve marka değeri adına gittikçe daha büyük bir öneme sahip olacağı düşünülmektedir. 
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1.  GĠRĠġ: 

 Pazarlamanın bugünkü anlayışa kadar geçirdiği kısaca tarihçesinin ve süreçlerin anlatıldığı ilk 

bölüm sonrası, bu sürece etki eden faktörlerde dair temel bilgiler verilmiştir. Bilhassa; küreselleşme, 

tüketicinin eğitim ve iletişim düzeyindeki artışı ile yaşanan teknolojik gelişmeler ve internetin 

yaygınlaşmasına dair temel bilgiler sunulacaktır. Bu aşamada internetin yaygınlaşmasıyla birlikte oluşan 

geniş imkân ve küresel bilgi trafiğinin artışının geleneksel pazarlama anlayışına ne gibi etkilerinin olduğu 

ve internetin ve beraberinde getirdiği, World Wide Web sisteminin (www), işletmelerin yapısı ve 

müşteriye yaklaşımlarını ne derece değiştirdiği, ilgili istatistiki veriler ışığında değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Son safhada ise, yeni dönem pazarlama sürecinin beraberinde getirdiği sosyal medya 

olgusuna dair temel bilgiler sonrası, sosyal medya kavramı içinde anılan öğeler hakkında özet bilgiler 

ışığında bilhassa Kobi'lerin sosyal medyadaki etkinlerinin daha da arttırılması adına ne gibi pazarlama 

stratejilerinin yapılabileceğine dair görüşler iletilmiştir.  

 

2. PAZARLAMANIN KISA TARĠHĠ VE SÜREÇLER ARASINDAKĠ GEÇĠġLER 

Pazarlamanın ortaya çıkışı insanlık tarihi kadar eskidir denebilir. Zaman süreci içinde insanoğlu 

kendi ihtiyacının fazlasını pazara arz etmiş ve bu şekilde paranın olmadığı dönemlerde bile belirgin bir 

arz-talep dengesinin oluşturulduğu dönemler olmuştur. İlerleyen çağlar boyunca, hızla artan nüfus ve 

gelişen sanayileşme ile beraber değişen arz-talep dengesini oluşturarak piyasa dengesi sağlamak adına 

yeni bir sisteme ihtiyaç görülmeye başlamıştır (Akan, 2005). Zira pazar şartları nedeniyle rekabetin 

öngörülebilirliği ve rakipler arasındaki olanaklar dengesi,  büyük ölçüde yapısını kaybetmiştir. 
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Pazarlamadaki değişimler; dünya nüfusunun, 10 yılda ortalama 1 milyar gibi önlenemez artışı 

(Fornell, 1996) ve bu artışın sebep olduğu küreselleşme ile ülkeler arası temasların artması, gelişen bilim 

ve teknolojinin otalama insan yaşam süresinin yükselmesi gibi sebeplerle hızla artan nüfusun daha çok 

şeye ihtiyaç duyar hale gelmesi, tüketicinin eğitim ve iletişim düzeyinin artmasına bağlı olarak büyük 

değişimler oluşmasın sağlamıştır (Üner, 2003). Bu süreçte pazarlamanın sadece genel yapısı değil, tanımı, 

pazarlama karması, rolü ve işletmenin örgüt yapısı da dönemsel değişimlere uğramıştır (Blyth, 2001). 

Değişim sürecinde bilhassa ilişki tabanlı pazarlama yapısı gelişmiş, müşteri, işletmenin giderek daha çok 

odak noktası haline gelirken, değer üretme ve değer aktarma kavramları da yapısal ve fonksiyonel 

değişimler sonrası pazarın en temel esasları hale gelmiştir (Kotler, 2000). 

 

2.1.  PAZARLAMANIN GEÇĠRDĠĞĠ TARĠHĠ EVRELER: 

Tüm bu çerçeveler ışığında, bugünkü pazarlama sürecine gelinceye kadar yaşanan, üretim, satış 

ve geleneksel pazarlama serüvenin tarihçesini kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür (Bose, 2002):  

 

 

Şekil 1: Pazarlamanın Geçirdiği Dönemler Kaynak: Bose, 2002: 90’dan aktaran, Uysal ve Aksoy,(2004), Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 

(7). 

2.1.A) Üretim Ön Planda (1800–1930) : Üretim olgusunun hayat bulduğu ilk dönemlerdir ve bu nedenle 

üretim başlangıçta az ve yetersizdir. Tüketicinin istekleri göz ardı edilmekte, arzın talebi karşılamadığı ve 

işletmelerde pazarlama departmanlarının bile bulunmadığı bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönem de 

işletmelerin önemsedikleri temel konu, üretimi ve verimliliği arttırmak olmuştur.  Zira üreten az talep 

fazla olduğundan, müşteri bulmada sıkıntı yaşanmamaktadır. Bu dönem için "Ne üretirsem üreteyim, onu 

satarım.” düşüncesi hâkimdir. Ama 1929’da yaşanan Büyük Ekonomik Buhranı’yla bu düşünceler 

sarsıntıya uğramıştır (Armutlu, 2006).  

2.1.B) Kalite Ön Planda (1930–1950):  Satmanın üretmekten daha zor olduğunun anlaşıldığı, bir takım 

yönlendirici reklamlar vasıtasıyla satış artırma çabalarının yapıldığı bir dönemdir. Malın kaliteli olması ve 

ihtiyaçları karşılaması bu durumu tetikleyen en önemli etken olmuştur. Tüketicilerin ne istediğinden çok, 

kaliteli mal üretimi önemsenmeye başlanmıştır. Çünkü "Kaliteli bir mal her halükarda kendisini sattırır." 

fikri ön plana çıkmıştır. 

2.1.C) SatıĢ Ön Planda (1950–1990): Üretimin tür ve çeşitliliğinin daha da arttığı bir dönemdir. Her şeye 

rağmen “Kime ve nasıl satılacağı bilindikten sonra, üretilen her malın satılabileceği.” düşünülmeye 

devam etmiştir. Satışın geliştirilmesi ön plandadır. Bu dönem; pazarlamanın temellerinin atıldığı evre 

olarak nitelendirilebilmektedir. “Klasik Pazarlama Dönemi” diye de adlandırılır. 

2.1.D) Pazarlama Ön Planda( 1990-2000): Müşterinin öneminin arttığı dönemdir. "Müşteri kraldır, 

velinimetimizdir." anlayışı hâkimdir. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılama, onu tatmin etme asıl amaç 

olmuştur. Arzın talepten fazla olduğu, rekabetin giderek arttığı dönemdir.  Bir takım reklam ve satış 

çabalarıyla üretilenlerin satılamayacağının anlaşılması sonucu pazarlamanın işletmelerde bir departman 

olarak yer aldığı ve hedef pazardaki müşteri istek ve ihtiyaçlarının belirlenerek ona uygun tatmin sağlama 

ve değer üretme hedeflerinin olduğu ve tüm işletme yönetiminin ve çalışanlarının pazarlamaya yönelik 

çalıştığı bir süreci kapsamaktadır. Bu dönem, modern pazarlamaya yöneliş dönemi diye de 

adlandırılmaktadır.  
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Genel olarak literatüre bakıldığında da; 20. yüzyılın ilk 3 çeyreğinde geleneksel pazarlama 

üzerinde odaklanıldığı, son çeyreğinde ve özellikle son çeyreğin son 10 yılından itibaren ise başta ilişki 

pazarlaması olmak üzere diğer pazarlama yaklaşımlarına odaklandığı görülmektedir (Alabay, 2008).  

2.1.E) Toplumsal Pazarlama Ön Planda (2000-…): İşletmelerin sosyal sorumluluğu ön plana çıktığı bir 

dönemdir. Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin yanı sıra toplumun ihtiyaçlarına da dikkat edilir hale 

gelinmiştir. Bu dönem aslında markaların sadece marka olmadıklarının farkına varıldığı bir süreçtir. Yani 

bilhassa küresel markalar başta olmak üzere, ticari değerdeki tüm markaların, sadece ticaretin değil aynı 

zamanda bir kültürün de önemli birer parçaları olduğu bu dönemde daha belirgin hale gelmiştir (Çağlar, 

2006). Zira markalar sadece ticareti değil, toplumun yaşam şartlarına da ciddi etki edebilecek güce sahip 

olmaktadırlar. Bu nedenle de pazarlama yapısı ticari kaygıların yanında toplumun değişen ihtiyaçlarına da 

dikkat etmek zorunda kalır hale gelmiştir.  

 

2.2.  BUGÜNKÜ PAZARLAMA SÜRECĠNE GEÇĠġE ETKĠ EDEN FAKTÖRLER 

2.2.1.Pazarlamadaki DeğiĢimin Genel Etkenleri  

Pazarlamadaki değişime etki eden pek çok farklı faktör olmasına karşın genel olarak 3 ana başlık 

altında toplamak mümkündür (Bayuk, 2005). Bunlar;  

a) Küreselleşme 

b) Tüketicinin eğitim ve iletişim düzeyindeki artış ve 

c) Teknolojik gelişmeler ve internetin yaygınlaşması, şeklinde sıralanabilir.   

2.2.1.a. KüreselleĢme: Küreselleşme dünya genelinde homojenleşmeyi ifade eden bir kavramdır. 

Küreselleşmenin işletme dünyası açısından anlamını; dünyanın her yerinde üretim yapabilme ve 

ürünlerini satabilme imkânlarına sahip olabilmek (Ofluoğlu ve diğerleri, 2006.) olarak tanımlamak 

mümkündür. Küreselleşme sürecinin pazarlama oluşturduğu yeni durumun temelinde, işletmelerin 

dünyanın bütün bölgelerinde hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan tek bir pazar gibi faaliyet gösterebilme 

çabası yatmaktadır (Tağraf, 2002: 34). Küreselleşmeyle birlikte, geleneksel pazarlama anlayışı ile küresel 

pazarlarda üstünlük sağlamanın gittikçe daha da imkânsız hale geldiği görülmektedir. Küreselleşme 

sürecinin pazarlama yönetimine başlıca etkileri şu şekilde sıralanabilir (Prabhaker vd., 1995): 

 Yeni rekabetçi pazarların oluşumu,  

 Hızlı değişim ve karar verme sürecinin kısalması,  

 Pazarlama yöntemlerinin daha karmaşık ve kapsamlı hale gelmesi,  

 Tüketicinin eğitim ve iletişim düzeyindeki değişim,  

 Tüketim kalıpları ve standartlarındaki değişim,  

 Pazarlama bilgi sistemlerini kullanmanın bir zorunluluk haline gelmesi,  

 Pazarlama uzman ve yöneticilerinin niteliğindeki değişim. 

2.2.1.b. Tüketicinin Eğitim Ve ĠletiĢim Düzeyindeki ArtıĢ: Tüketicilerin eğitim ve iletişim düzeyinin 

yüksekliği mal ya da hizmetlere ilişkin mesajların doğru olarak algılanmasını olumlu yönde 

etkilemektedir. Eğitim düzeyi yüksek tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili olarak en yüksek düzeyde 

doyuma ulaşmak istemekte ve buna bağlı olarak da, ilgili ürüne ya da hizmete ilişkin kaynakları 

kullanmaktadır (Akan, 2005). Tüketicinin yeterliliği, ürüne ya da markaya ilişkin ürünlerin fiyat, kalite 

vb. özelliklerini karşılaştırdıkları, aile bütçesi/kişisel bütçeyi değerlendirdikleri ve buna bağlı olarak 

tercihlerde bulundukları belirtilmektedir (Doyle, 2003). Bununla birlikte tüketim hakkında bilinçli 

tüketiciler ürün/hizmetlerle ilgili güvenirlik unsurlarını değerlendirmektedir. Mal ve hizmetle ilgili kalite 

ve garanti özellikleri markanın tercih etmesinde belirleyici bir etkendir  (Aktuğlu ve diğerleri, 2006). 

Diğer taraftan, eğitim ve iletişim düzeyi yüksek, güçlü tüketiciler diğerlerine göre daha sadakatsiz 

olabilmektedir (Çatı ve Koçoğlu, 2008). 
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2.2.1.c. Teknolojik GeliĢmeler ve Ġnternetin YaygınlaĢması: Teknolojinin ve bilhassa internetin 

yaygınlaşmasıyla, geleneksel pazarlama anlayışı ve uygulamalarında da büyük dönüşümler 

yaşanmaktadır (Erdal, 2002). Internet ve World Wide Web (www)’in 1990’lı yıllardaki gelişimi ve 

bununla birlikte bilginin ve kaynakların küresel anlamdaki paylaşımı, geleneksel pazarlamayı etkisiz hale 

getirmiştir (Özturan, Roney, 2004:259). Yeni pazarlama yaklaşımında işletmeler müşterileriyle ilgili bilgi 

toplama, depolama, işleme ve dağıtma gibi işlevler de yapmaktadır.  İşletmeler, toplanan bilgileri bir 

veritabanında toplayarak, müşteri dilimlerini ortaya çıkarmak, bölümlendirmek ve hangi müşteri grubu 

dilimine hangi pazarlama stratejileriyle hitap etmesi gerektiği hesaplarını yapma gibi işlevleri yerine 

getirmek zorunda kalmaktadırlar (Çoban, 2005).  

 

3.  ĠNTERNETĠN GELĠġĠMĠ VE SOSYAL MEDYA GERÇEĞĠ. 

İnternet’in yaygınlaşmasıyla birlikte çok sayıda gelişim faktörünün bir araya gelmesi,  geleneksel 

pazarlama anlayış ve uygulamalarında da büyük dönüşümler yaşanmasına vesile olmuştur (Erdal, 2002). 

İnternetin ve beraberinde getirdiği, World Wide Web sisteminin (www), işletmelerin müşteriye 

yaklaşımlarını ve müşteri ile olan ilişkilerini değiştirmekte olduğu gözlenmektedir (Varinli, 2006). Bu iki 

yapının 1990’lı yıllardaki hızlı gelişiminin, beraberinde bilginin ve kaynakların küresel anlamdaki 

paylaşımına büyük kolaylıklar getirmesi sonucu, bilinen geleneksel pazarlamanın etkisiz hale gelmiştir 

(Özturan, Roney, 2004). Yine internet tabanlı faaliyet gösteren işletme modellerinin çıkışı, daha başka 

yeni pazar fırsatlarının ortaya çıkmasını ve müşteri ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını sağlamıştır 

(Zineldin, 2000). 

 

3.1.  ĠNTERNET KULLANIMINA DAĠR VERĠLER 

Dünyada tespit edilen kayıtlara göre 1.6 milyar online internet kullanıcısı olup 

(İnternetworldstats.com, Nisan 2009), bu da şimdiki dünya nüfusunun % 24’üne tekabül etmektedir. 

Türkiye’deki online kullanıcı sayısının ise 27 milyona yakın olduğu düşünülmektedir (Comscore, Nisan 

2009).  

 
Şekil 2: Dünya Çapında İnternet Kullanıcı Sayıları Pazarlamanın Geçirdiği Dönemler.  

Kaynak: Comscore, Nisan 2009 (http://www.comscore.com) 

http://www.comscore.com/
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Şekil 3: Dünya Çapında İnternet Kullanım Süreleri.  Kaynak: Comscore, Nisan 2010 

(http://www.comscore.com) 

 

 

3.2.   ĠNTERNETĠN ÜLKE EKONOMĠSĠNE KATKISI: ĠNGĠLTERE ÖRNEĞĠ 

İnternetin, ekonomik büyümeye olan ciddi katkısı konusunda hemen herkes hem fikir olmasına 

karşın,  şimdiye kadar kimse bu büyümenin arkasında kimin, nasıl, neden, nerede ve ne olduğunu sayılara 

dökmemişti. Google ekibi bu sorulara cevap bulabilmek adına, bir iş stratejisi danışmanlık kurumu olan 

The Boston Consulting Group’tan (BCG) internetin İngiltere Ekonomisi üzerindeki etkisini incelemesini 

istedi 
(1)

. 

Bu araştırmaya göre; 

* 2009 yılında internetin, İngiltere Ekonomisi’ne 100 milyar Pound katkı sağladığı. 

* İnternet ekonomisinin yılda %10 oranında büyümesi beklendiği tespit edildi. 

Araştırmanın devamında İngiltere’nin diğer ülkelere kıyasla ne durumda olduğunu da görmek 

üzere “e-yoğunluk indeksi” (e-intensity index) adı verilen bir sıralama geliştirildi. Bunun için üç etkene 

bakıldı: 

1) İnternete erişim kolaylığı 

2) İnternette geçirilen toplam süre 

3) Kişilerin internetle ilgilenme seviyesi. 

 

Buna göre son yıllarda, interneti benimseyen firmalar diğer firmalara oranla satışlarında dört kat 

büyüme tespit edildi. Çevrimiçi harcanan para miktarında İngiltere ilk sırayı alsa da toplamda Danimarka 

birinci sırada yer alırken, İngiltere 6′ıncı, Almanya, ABD ve Fransa da sırasıyla 9′uncu, 11′inci ve 

14′üncü sırada yer aldığı görüldü. 

                                                           
(1) : http://googlesmb.blogspot.com/2010/11/connected-kingdom.html 

http://www.comscore.com/
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4.  YENĠ DÖNEM PAZARLAMA GERÇEĞĠ OLARAK SOSYAL MEDYA 

 

4.1.  SOSYAL MEDYA’YA DAĠR TEMEL BĠLGĠLER 

4.1.A. Sosyal Medya Tanımı: Kullanıcıların etkileşimi ve katılımı ile değer kazanan  internet web 

sitesi veya uygulamalar bütününe genel olarak  “Sosyal Medya” denilmektedir (Esener, 2010). Bu tanımı 

biraz açmak gerekirse, bir web sitesi veya uygulamanın sosyal medya olarak  tanımlanabilmesi  için: 

1. Yayıncıdan bağımsız kullanıcıları/üyeleri olması,  

2. Kullanıcı kaynaklı içeriğe imkân vermesi,  

3. Kullanıcılar arasında etkileşim sağlaması gerekir. 

 

4.1.B. Sosyal Medya’nın Kısa Tarihçesi: 1997 yılında kurulan "Six  Degrees" adlı siteyi çevrimiçi 

sosyal ağların atası olarak gösterebiliriz (Grande,2009). Bu sosyal ağın getirdiği yenilik  flört sitelerinde 

hali hazırda bulunan üye profili özelliğini bir adım ileriye taşıyarak anlık mesajlaşma  sistemlerinde 

yer alan arkadaş listesi özelliği ile birleştirmesiydi. Arkadaş listesi aracılığıyla ilk topluluk haritaları  

oluşmaya başladı ve arkadaşlar arasındaki bağlantılar ortaya çıktı. Basının sosyal ağlara olan ilgisinin 

artması, yatırımcıların da bu konuyla ilgilenmesini sağladı. Friendster’ın ardından kurulan sosyal ağlar, 

farklı ilgi alanları ve kategorilere odaklanarak hızlı bir büyüme elde etti. Köpek severlere odaklanan 

“Dogster”, dini temalı gruplar kuran “MyChurch” ve benzerleri siteler ardı ardına kuruldu ve ilgi 

görmeye başladı. 2004 yılında Harvard öğrencileri için kurulan Facebook’un 2006 yılı itibarıyla 

yakaladığı 80 milyon üzerinde üye kazanması da bu akımın geçici bir heves olmadığını kanıtladı. Bu 

arada YouTube ve Flickr gibi paylaşım sitelerinin de hızla ilgi görmesi ve milyonlara ulaşması 

akımın gelişmesini ve şirketler tarafından daha ciddi değerlendirilmesini sağladı. 

 

4.2.   RAKAMLARLA SOSYAL MEDYA 

Nielsen Online’ın yürüttüğü araştırmaya göre
(2)

; bloglar ve sosyal ağlar çevrimiçi 

dünyada gerçekleşen en popüler aktiviteler arasında 4.sırada geliyor. Çevrimiçi nüfusun %67’si bu 

ağları düzenli olarak ziyaret ediyor ve bu ağlarda geçirdikleri süre internet kullanımının üç katı 

oranında artış gösteriyor. Nitekim Facebook Sosyal Paylaşım Sitesi’nin 2009 verilerine göre tüm dünya 

çapında toplam kayıtlı üye sayısı 350 milyondan fazla  (Alaz, 2009.) olup bu rakam her geçen gün artarak 

çoğalmaktadır.  Bu üyeler arasında 15 milyondan fazla Türk kullanıcılar bulunmaktadır (Alaz, 2009). 

Şubat 2010 itibariyle ise bu rakamın 20 milyona yaklaşmakta olduğu bildirilmiştir. Bakıldığında 

İstanbul’un toplam nüfusundan fazla kişinin Facebook üzerinde kişisel ve kurumsal sayfası olduğu ve kişi 

başı ortalama arkadaş sayısının da 130 kişi civarı olup 
(3)

,  kayıtlı aktif üyelerin sadece Facebook alanı 

içinde geçirdikleri günlük süre ise ortalama 56 dakika olduğu bildirilmektedir (Oliveira, 2010). 

Üstelik sosyal medya kullanıcılarının demografiklerinin de hızla değiştiği bildirilmektedir. 

Bir zamanlar sadece gençlerin arenası olarak görülen sosyal ağlar hızla yaş ve konumdan bağımsız  

ağlara dönüşmektedir. Nielsen’in Mart 2009’da  yayınladığı  rapora  göre
(4)

, Facebook’un hızlı 

 büyümesinin ardında yatan etken olarak; 35‐49 yaş grubunun yoğun katılımına ve 18 yaşa oranla iki 

                                                           
 ( 2 ) : IAB (Internet Advertising Bureau), Platform Status Report:User  Generated Content, Social Media and Advertising, An Overview,  April 

 2008 . 

 ( 3) : http://www.istrategylabs.com/2009‐facebook‐demographics‐and‐staLsLcs‐report‐276‐growth‐in‐35‐54‐year‐old‐users 

(4) : IAB (Internet Advertising Bureau), Social AdverLsing Best PracLces Released, May 2009 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kat daha fazla artış gösteren 50–64 yaş grubunun varlığına dikkat çekilmektedir. Bu veriler de bize 

sosyal medyanın sadece gençlere yönelik markalar için deneysel bir mecra olarak değerlendirilmemesi 

gerektiğini  göstermektedir (Stelzner, 2009). Öte yandan geleneksel mecralara olan ilgi ve güvenin de 

azalması bu alanın çok daha etkin değerlendirilmesi ve bütünleşik pazarlama iletişimi  planına  mutlaka 

dâhil edilmesi gerekliliğini pekiştiriyor ( Bozkurt, 2000).    

Sosyal  medya  platformlarında  geçirilen  süre  ve  etkileşim  miktarları incelendiğinde 

 yeni  tüketicinin  medya  tüketim  alışkanlıkları  net  bir  şekilde  görülebiliyor (Stelzner, 2009):   

5 milyar: Tüm üyelerinin Facebook’ta bir gün de harcadığı toplam dakika.  

13 milyon: Wikipedia’daki yer alan tanımlı konu başlığı sayısı.  

3 milyon:  Bir  günde Twitter’a gönderilen mesaj sayısı.  

3.6 milyar: Flickr arşivindeki  resim  sayısı.  

412.3 yıl: YouTube’taki videoların tamamını izlemek için gerekli olan yaklaşık süre.  

100 milyon: YouTube’ta bir günde izlenen video sayısı. 

 

5. KOBĠ’LER ve SOSYAL MEDYA GERÇEĞĠ. 

Önemi giderek artan sosyal paylaşım sitelerinin üye sayılarının çokluğu ve “Facebook” 

örneğinde olduğu gibi üyelerinin demografik bilgilerine kolay erişilebilir olması, ticaret ve pazarlama 

alanında da sosyal medyayı cazibe merkezi haline getirmektedir. Yakın geçmişe kadar çoğunlukla 

eğlence ve toplumsallaşma ortamı olarak kabul edilen ve bu şekilde öne çıkan sosyal mecraların, yarının 

dünyasında sadece büyük ölçekli değil, orta ve küçük ölçekli şirketler tarafından da etkin bir pazarlama 

ve reklam aracı olarak kullanılması çok büyük ihtimaldir. Nitekim sözü edilen ölçekte firmaların her 

geçen gün bir yenisi daha sosyal paylaşım sitelerine katılmakta ve paylaşımlarını bu siteler üzerinden 

sağlamaktadır. 

 

5.1.  SOSYAL MEDYA’NIN TERCĠH SEBEPLERĠ 

Sosyal mecralar üzerinden pazarlama ve reklam faaliyetlerinin çevrimdışı ortama nazaran 

maliyetinin çok daha düşük olması fakat hedef kitleye anında ulaşabilmesi ve daha fazla kullanıcıyı 

hedefleyebilmesi bu sitelerin cazibesini her geçen gün daha da fazla arttırmaktadır (Kotler, 1998). Bunun 

yanında sosyal medya sitelerinin, şirketler tarafından pazarlama ve reklam amaçlı kullanılıyor olması 

beraberinde elbette ki geri dönüş takibi, analiz ve ölçümlendirilmeyi de getirmektedir. Bu bağlamda 

henüz Türkiye’de çok fazla aktif olarak kullanılmayan sosyal medya analizinin de önemi giderek artacak 

gibi görünmektedir. Gün geçtikçe sayıları artan sosyal medya kampanyalarının yatırım getirilerinin 

(ROI), tıklama ve ziyaretçi sayılarının ölçülmesi tıpkı diğer çevrimdışı pazarlama stratejilerinde olduğu 

gibi, daha etki pazarlama planlarının oluşmasına meydan vermeye başlayacaktır. Bu şekilde sosyal medya 

pazarlamasının diğer mecralara göre daha esnek ve çevik bir yapıda, anında tepki verebilir şekilde hareket 

edebilmenin önünü açacağı gerçeği bu mecraya olan ilgiyi daha fazla arttıracak gibi görünmektedir 

(Elibol, 2005). 

İnternetin hayatımıza hızla nüfuz etmesiyle birlikte ürün ve hizmet seçim şeklinde, satın alma 

kararı öncesinde yapılan araştırma, alıveriş öncesi ve sonrasına dair yaşanan süreçler tümüyle değişmeye 

başlamıştır. Tüketiciler, alışveriş için yerel tedarikçilerle yetinmek yerine, daha geniş coğrafi alanlara ve 

gerekirse ülke ve dünya bazında satıcılarla iletişime geçebilmektedir. Nitekim bu gelişmeler, sadece 

alışveriş öncesi ve alışveriş esnasındaki süreçleri değil, alışveriş işleminden çok sonraki süreçleri de daha 

etkin hale getirmiştir.  Eskiden alışverişe dair sürecin en önemli aşaması alışveriş işlemi sonlanana 

kadarken, şimdi satış sonrası süreçlerin önemi artmıştır. Alıcı ürün veya hizmetlerden memnun 

kalmadıysa bunu her mecradan kolayca dile getirebilmektedir. Bu sürece dair her türlü olumlu ve 

olumsuz deneyimlerin, bilhassa sosyal mecralarda yer alması şirket imajını önemli şekilde 

etkileyebilmektedir. Zira artık sosyal medya tarzı paylaşım siteleri sayesinde insanlar herhangi bir şey 
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hakkındaki görüş ve önerilerini çok kolay ve hızlı bir şekilde paylaşabilmektedirler. Bu durumda da 

kişiler alışverişler öncesi, bu alanları kontrol ederek, ilgili konuda daha evvel yazılan öneri ve görüşleri 

inceleyerek satın alma stratejilerini bu bilgilere göre düzenlemeye gidebilmektedirler. 

 

5.2.  SOSYAL MEDYA’YI ETKĠN KULLANIM AġAMALARI 

Sosyal Medya odaklı tüm sosyal ağlar, aslında gerçek hayat gibi işlem gören sanal bir Pazar 

gibidir. Bu nedenledir ki tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, bu sanal ortamda da hareket etmenin ve Pazar 

açabilmenin bazı önemli aşamaları vardır. (Erdal, 2002).Sosyal ağlara yeni giren bir şirketin öncelikli 

olarak katıldığı ortamın ne olduğunu anlaması ve o yeni ortamı tanıması gerekmektedir (Prabhaker ve 

diğerleri, 1995). Firma ve şahıs temsilcileri olarak katılacağı sanal topluluklarda, diğer topluluk üyelerinin 

hangi konular hakkında sohbet ettiğini bilmesi, bireyleri anlaması için onların dediklerine kulak vermesi 

ve konu hakkında gerekli teknolojik ve mesleki bilgilere sahip olması gerekmektedir. Sosyal ağlarda, 

tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, en etkili isimlere dair bir Pazar araştırması yapılarak, kendinden önce 

hangi firmaların girdiği ve nasıl bir gelişim içinde olduklarına dair bilgiler elde edilmelidir (Oraman, 

2004). Grup üyelerinin markalar hakkında düşüncelerinin de ayrıca analizi yapılmalıdır. Sonraki adımda 

sosyal ağ kullanıcılarının oluşturulan kampanyaya katılım sağlamalarının olası nedenleri araştırılmalıdır. 

Web 2.0 pazarlama şirketi Converseon’un CEO’su Rob Key’e göre sosyal medyada pazarlama 

stratejisini tasarlamanın üç temel aşaması vardır (Fornell, 1996):  

1) Potansiyel müşterilerin var olduğu sosyal ağların haritası çıkarılmalıdır. Böylece hedef 

kitlenin hangi sosyal ağları kullandığı belirlenmeli ve bu sitelere yönelik kampanyalar yaratılmalıdır. 

2) Potansiyel müşterilerin yer aldığı sohbetlere katılım sağlanmalı ve konuşmaları tetikleyici bir 

yöntem izlenmelidir. Böylece hedef kitlenin aktif olarak yer aldığı sohbet konularında diyaloglar 

kurulmalı ve aynı konuyu tetikleyici konuşmalar yaratılmalıdır. 

3) Düzenli olarak performansı değerlendirme ve raporlama yapılmalıdır. Bu sayede sadece kendi 

firması için değil, sosyal paylaşım ağlarında var olan diğer şirketlere dair hesaplarla ilgili bilgilerin de 

değerlendirmesi sağlanarak, daha esnek ve hızlı pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesinin yolu 

açılmış olacaktır.  

 

5.3.  SONUÇ 

Günümüzde şirketler ürün ve hizmetleri için yürüttükleri pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını 

daha hızlı almak çabasında. Bu sonuca ise en makul bütçelerle ulaşmak istiyorlar. Tüketici ise birbirine 

benzeyen ürünler arasında, kendisine yakın hissettiği, deneyimleyebildiği, çevresinden referans aldığı, 

ilginç, şaşırtıcı ve yaratıcı pazarlama çalışmaları yapan markalara yöneliyor. Teknoloji ve internet, mobil 

kanallar, gerilla pazarlama, saha uygulamaları derken, pazarlama da çeşitleniyor, renkleniyor, her yerde 

yeni mecralar, kanallar oluşuyor.  

20 yıl öncesine kadar, pazarlama ve reklam çalışmaları, kitlesel kanallar, yüksek bütçeler ve 

maliyetler nedeniyle yalnızca büyük gruplar tarafından yapılabilirken, şimdi artık, her bütçeye, her hedef 

kitleye, her alana uygun pazarlama çözümleri bulmak daha kolay hale gelmiştir. İnternetin,  rekabetin 

şartlarını eşitlemesiyle birlikte fiziki dünyadaki eşitsizliği sanal âlemde bir ölçüde ortadan kaldırması, 

bilhassa Kobi’ler için nice büyük bir fırsatların da doğmasına vesile olmuştur. Bu yeni alternatifler 

sayesinde, şirketler, hedef kitlelerini net bir şekilde belirleyerek, doğrudan yönelebilir hale gelmişlerdir. 

Saha aktivitelerini, sosyal ağları, ekinlikleri, e-posta ile ya da mobil araçlarla pazarlamayı ya da interaktif 

uygulamaları kapsayan yeni kanallarda, her bütçeye, her Kobi 'ye göre bir uygulama var. Bir başka ifade 

ile pazarlamada aslında Kobi 'lerin dönemi başlıyor da denilebilir. 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kendilerini hedef kitlelerine tanıtmaları ve pazar 

paylarını genişletmeleri açısından sosyal medya Kobi’lere birçok avantaj sunmaktadır. Özellikle son 

yıllarda KOSGEB gibi kurumların hibe ve destek projeleri sayesinde internet erişimi ve kullanımı 

sağlayan Kobi’lerin sayısı hızla artmaktadır. İşletmelerin, internetin gelişimi ile birlikte e-ticaret alanında 
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kendilerini göstermeleri ve sosyal medya ile pazarlama stratejilerini geliştirmeleri daha da önemli hale 

gelmiştir. Bu sayede küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için sosyal medyanın büyüme hızını kendi 

avantajlarına yönelik kullanabilme ve bu sayede global markalarla aynı platformlarda yer alarak 

firmalarını iş dünyasının bir parçası haline getirebilme imkanlarının yolu açılmıştır. 
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