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ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı sosyal medyanın spor pazarlama üzerindeki 

etkisini incelemektir. Bu bağlamda, araştırmada spor kulübü taraftarlarının 

takımlarının sosyal medya hesaplarını takip etmedeki temel motivasyonları 

belirlenmiştir. Ayrıca bu motivasyonların,  arasında bulunan ilişkinin düzeyi ve 

taraftarların sosyal medya üzerinden kulübün lisanlı ürünlerine yönelik tercih 

eğilimlerine olan etkileri de incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak nitel ve nicel 

yöntemler birlikte kullanılmıştır. Araştırma kapsamında taraftar motivasyonlarını 

ölçmek için geliştirilen ölçek online ortamda dağıtılmıştır. Araştırmanın çalışma 

evreni Beşiktaş Spor Kulübü taraftarları olarak belirlenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına taraftar motivasyonlarının kendi aralarında pozitif ve anlamı bir ilişki 

düzeyi gösterdikleri ve taraftarların kulübün lisanlı ürünlerine yönelik tercih 

eğilimlerine anlamlı bir etkide bulundukları gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması, Spor 

Pazarlaması, Spor Pazarlama Karması 
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SUMMARY 

The main purpose of this research is to investigate the effect of social media 

on sports marketing. In this context, current research identifies the main driving 

motives of sports’ team fans following their favourite team’s social media 

accounts. Besides, research investigates the degree of relationship between those 

motives and effects of those motives on fans’ choice tendency toward club’s 

licenced products through social media was investigated in the research. Current 

research uses qualitative and quantitative research methods together. The scale 

that is developed for current study in order to evaluate fans’ motivations was 

distributed as an online form. Target population of the current study was 

determined as Besiktas Sport Club’s fans. According to results, it is observed that 

those motives have a positive and significant relationship between themselves and 

they have a meaningful effect on fans’ choice tendency toward club’s licenced 

products. 

Key Words: Social Media, Social Media Marketing, Sports Marketing, 

Sports Marketing Mix  
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GİRİŞ 

Spor günümüzde insanların artık hem eğlenmek hem de daha sağlıklı bir 

hayat devam ettirebilmek için daha çok önem verdikleri bir aktivite olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Farklı spor branşlarında alt yapıya yapılan yatırımlar, spor 

yapmayı teşvik edici kamu spotları toplumda bir spor bilincinin oluşmasını 

sağlamıştır. Bu bilinç spora daha çok kişinin katılımını sağlamış ve sporu büyük 

bir endüstri haline getirmiştir.  Spor yaş, ırk, din ayrımı yapmadan farklı 

kültürlerden insanları bir araya getirmektedir. Sporun birleştirici özelliği 

sayesinde insanlar, farklı kültürlerde ve ülkelerde yaşamalarına rağmen, hiç 

gitmedikleri ülkelerdeki takımları desteklemekte ve onlarla duygusal bir bağ 

kurmaktadırlar. Bu sayede spor branşlarında başarılı olan takımlar bağlı oldukları 

illere ve ülkelere yüksek miktarlarda ekonomik katkı sağlamaktadır. Bu 

etkileşimin oluşmasında rol oynayan iletişim ağları, saatlerce spor programları 

yayını yapmakta ve sporun sosyal bir faaliyet haline gelmesine katkı 

sağlamaktadır.  

Sporun bu kadar etkin bir faaliyet haline gelmesinde iletişim ve 

pazarlamanın yadsınamaz bir etkisi vardır. İletişim kanalları sayesinde spor 

organizasyonları ve karşılaşmaları taraftarlar ile buluşmakta ve spora olan ilginin 

artmasını sağlamaktadır. Son yıllarda en çok tercih edilen iletişim kanalı olan 

sosyal medya platformları bu ilginin katlanmasını sağlamıştır. Sosyal medyanın 

iki yönlü ve hızlı bir iletişim olanağı sunması taraftarlar ve kulüpler arasında daha 

etkileşimli ve etkili bir iletişim ortamı ortaya çıkarmıştır. Sosyal medya 

platformları aracılığıyla kulüpler taraftarların alışkanlıklarını, motivasyonlarını, 

değerlerini, istek ve şikâyetlerini öğrenme fırsatı bulurken;  taraftarlar da 

tuttukları takımlar ve sporcular ile direkt iletişime geçme fırsatı bulmaktadır.  

Spor organizasyonları ve kuruluşları taraftarların oyuncularla, takımın 

lisanslı ürünleri ile ve sponsorlar ile iletişime ve etkileşime geçmelerini teşvik 
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etmektedir. Bununla birlikte kulüplerinin sosyal medyayı etkili bir pazarlama 

aracı olarak hem paydaşlar ile hem de taraftarlar ile iletişime geçerken etkili 

olarak kullandıkları gözlenmektedir. Sosyal medya platformları aracılığı ile 

kulüpler bilet ve lisanslı ürün tanıtımı ve satışı yapabilmekte ve kulübe ekonomik 

katkı sağlayabilmektedir. 

Sosyal medya, kullanım yaygınlığını ve alanını sürekli olarak arttırırken 

aynı zamanda bir birden farklı birçok endüstri ile etkileşim halindedir. Sosyal 

medya kullanıcıları olan tüketiciler istedikleri zaman ve yerde platformlara 

bağlanabilmekte, paylaşımlarda bulunabilmekte ve yapılan paylaşımları yorumları 

görebilmektedir. Sürekli olarak büyüyen bir endüstri olan spor, sosyal medyanın 

bu etkinliğini fark etmekle beraber iletişim ve pazarlama stratejilerinde sosyal 

medya kullanımına önem vermektedir. Bu bağlamda, sosyal medyanın spor 

endüstrisine olan etkilerinin incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmanın temel amacı da spor endüstrisinin birer tüketicisi olan taraftarların 

tuttukları takımların sosyal medya sayfalarını takip etme motivasyonlarını 

belirlemek ve motivasyonların aralarındaki ilişkinin düzeyini tespit etmektir. 
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BÖLÜM 1 

1. SOSYAL MEDYA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI 

1.1. Sosyal Medya Kavramı 

Sosyal medya gerek teknolojide yaşanan gelişmelerin gerekse tüketici 

davranışında ortaya çıkan yeni yaklaşımların bir sonucu olarak özellikle son 10 

yılda hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler açısından önemli bir iletişim 

aracı haline gelmiştir. Sosyal medyanın bu kadar önemli olması, konuyla ilgili 

birçok araştırma ve tanımlama yapılmasına neden olmuştur. Chung ve Austria’ya 

(2008: 581) göre sosyal medya insanların fikirlerini paylaştıkları, paylaşırken 

eğlendikleri, mesajlarını istedikleri zamanda ve istedikleri yerde kontrol 

edebildikleri bir sanal iletişim ağıdır. Başka bir tanıma göre sosyal medya, 

paylaşmak amacıyla oluşturulan yazılı, görsel, video gibi araçların tümüne denir 

(Stokes, 2008:122). Ayrıca sosyal medya, Internet kullanıcılarının içerik hakkında 

iş birliği yapabilmelerine, deneyim ve fikirlerini paylaşmalarına ve eğlence ve iş 

için bir araya gelmelerine olanak sağlayan çevrimiçi araçlar bütünüdür (Strauss ve 

Frost, 2009:32-38).  

Sosyal medya katılımcı, etkileşimli ve değişken çevrim içi topluluklardır 

(Tuten, 2008:33). Sosyal medya hakkında yapılan tanımlamaların genelinin, 

insanların iletişime geçme ve paylaşma istekleri üzerine olduğu görülmektedir. 

Buradan çıkarılabilecek bir sonuç; sosyal medyanın insanın temel ihtiyaçlarından 

biri olan sosyalleşme ihtiyacını tatmin edebilmek için bireysel kullanıcılar 

tarafından tercih edilmektedir. Bu bağlamda sosyal medya kısaca kişilerin 

sosyalleşme ihtiyacını tatmin etmek için geliştirilen bir medya aracıdır. 

Safko (2012:4) sosyal medyayı tanımlarken kavramın iki bileşeni olan 

’’sosyal’’ ve ’’medya’’yı ayrı ayrı ele almıştır. Safko’ya göre sosyal, insanların 

içgüdüsel motivasyonu olan diğer insanlarla iletişime geçme ihtiyacı iken medya 

ise iletişime geçmek için kullandığımız araçlardır. Sosyal medya ise insanların 
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diğer kişiler ile iletişim kurup, ilişkilerini geliştirmesine, karşılıklı güven 

oluşturmasına ve alış veriş yapılmasına olanak sağlayan teknolojilerin 

kullanılmasıdır. Farklı bir bakış açısı olarak Kim vd., göre göre bütün özellikleri 

ve tanımları dışında sosyal medya, pazarlama için bir araç olarak kullanılabilir 

(2010:228). Sosyal teknolojiler ticari ilişkilerin geleneksel işletme modellerine 

çevrilmesinde aracı rolü oynamaktadır (Chui, vd., 2012:3-5). Bu tanımlar 

incelendiğinde iletişim ve paylaşım dışında sosyal medyanın ticari yönlerine de 

vurgu yapıldığı görülmektedir. Özellikle günümüzde, tüketiciler arasında sosyal 

medya kullanımının artması sonucunda, işletmelerin sosyal medyayı bir ticaret, 

iletişim, müşteri ilişkileri, halka ilişkiler ve pazarlama kanalı olarak kullandıkları 

görülmektedir.  

Sosyal medya ile ilgili yapılan çalışmaların bir kısmında sosyal medya 

kişiler arası iletişim olarak tanımlanırken, bazı çalışmalarda buna ek olarak 

işletmelerin tüketicilerle etkin bir şekilde etkileşime geçtikleri bir araç olarak 

tanımlanmaktadır. Buradan yola çıkarak, sosyal medya, kullanıcıların temel 

ihtiyaçlarından birisi olan sosyalleşme buna bağlı olarak iletişim ihtiyacını 

gideren ve aynı zamanda işletmelere tüketicilerle aktif bir şekilde etkileşim 

halinde olmalarına olanak sağlayan bir iletişim kanalı olarak tanımlanabilir. 
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Tablo 1: Sosyal Medya Türleri ve Kullanım Örnekleri 

Sosyal Medya Türü Örnekleri 
Email Gmail,Hotmail,Yahoo!, MS Outlook, AIM 

Mail 
BBS, Forumlar, Usenet 
Grupları, Email Listeleri 

Slashdot, Google Group, Yahoo! Groups, 
Yahoo! Answers, Listserv 

Chat, Mesajlaşma UNIX Talk, IRC, MSN, AIM, Google Talk, 
ChaCha 

Sesli veya Görüntülü 
Konuşma 

Skype, Gizmo, iChat,Window’s Live 

Kamu, Kurumsal ve 
Organizasyonel Siteler ve 
Belgeler 

Ford.com, selcuk.edu, e-devlet 

Anasayfalar Kişisel Internet siteleri 
Wiki Wikipedia, Wikia, pbwiki, wetpaint 
Paylaşım Belgeleri Google Docs, Zoho, Etherpad 
Bloglar Livejournal, Blogger 
Mikrobloglar, Hareket 
Dökümleri 

Twitter, Yammer, Buzz 

Muitimedya Blogları, Ortam 
Akışı 

Video ve fotoğraf blogları, itunes 

Video ve TV Youtube, Netflix 
Fotoğraf ve Sanat Flickr, Picasso 
Müzik Sonic Garden, Last.Fm 
Kitap ve Haber Goodreads, LibraryThing 
Sosyal Siteler Facebook, MySpace 
Profesyonel Siteler Linkedln 
Niş Ağlar Ning, Ravelry 
Finansal İşlemler eBay, Amazon 
Kullanıcı tarafından 
geliştirilmiş ürünler 

TopCoder, Codeplex 

Eleştiri siteleri Yelp, ePinions 
Fikir geliştirme, seçme ve 
tartışma siteleri 

ideaConnection, 

Görsel Gerçek Dünyalar Club Penguin, Habbo 
Yer paylaşımı, oyun Foursquare 

Kaynak: Hansen, vd., (2011), 18 

Sosyal medyanın kullanım oranının artması yeni araçların ve sitelerin 

doğmasına ve hizmetlerin çeşitlenmesine neden olmuştur. Sosyal medya birçok 

farklı hizmet sunan, farklı çevrimiçi ağızdan ağıza paylaşım siteleri ve ağları 

barındırmaktadır. Tablo 1’de sosyal medya türleri ve kullanım örnekleri 

görülmektedir. Bu türler kullanım amacına göre farklılık göstermekle beraber, 

hepsinin en temel amacı iletişime geçmeye olanak sağlamaktır. Sohbet etme 

(email), sosyal paylaşımlar (YouTube), sosyal ağlar(Facebook), çevrimiçi pazarlar 
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(Amazon), bloglar gibi farklı amaçlara yönelik farklı sosyal medya platformları 

bulunmaktadır. 

1.1.1. Sosyal Medyanın Gelişimi 

Sosyal ağlar geçmişten günümüze birçok değişim geçirerek ve aşama 

kaydederek gelmiş olmakla birlikte aslında sosyal medya çok da yeni bir kavram 

değildir (Edosomwan, vd., 2011:2). Hatta sosyal medya bilgisayar kullanımı ile 

değil, telefon hatlarının yasadışı kullanımı ile başlamış ve bu hatları yasadışı 

kullananlar şirketlerin sesli mesajlarını ilk defa bloglarda yayınlamıştır 

(Edosomwan, vd., 2011:2). Daha sonraları akademik ve askeri kullanım için 1969 

yılında Amerika’da ARPANET (Advanced Research Projects Agency) 

kurulmuştur (Strauss ve Frost, 2009:26). 

Internetin kullanımı 1970’lerde devam etti. 1978 yılında Multi User 

Dungeon, Multi User Dimension veya Multi User Domain (MUD)  gibi farklı 

isimler alan ve oyun oynanabilen, sohbet edilebilen siteler geliştirildi 

(Edosomwan, vd., 2011:2-3). Aynı yıllarda, kullanıcıların yazılım, veri, mesaj ve 

haberleri birbirleriyle paylaşmasına olanak sağlayan Bulletin Board System (BBS) 

programının hayata geçirilmesiyle kullanılmaya başlanmıştır (Kaplan ve 

Haenlein, 2010:60). 1979 yılına gelindiğinde ise Tom Truscott ve Jim Ellis dünya 

genelindeki bütün Internet kullanıcılarının mesajlarını paylaşıp tartıştıkları Usenet 

sistemini geliştirdiler (Strauss ve Frost, 2009:27). Ama bugün bilinen anlamdaki 

sosyal medya Bruce ve Susan Abelson’un çevrimiçi günlük yazarlarını bir araya 

getiren ilk sosyal ağ sitesi olan ’’Open Diary’’ adlı siteyi oluşturmaları ile 

başlamıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010:60).  

1970’lerde başlayan ve 1990’lardan sonra hızla devam eden Internet 

kullanımı, web sitelerinin, portların yaygınlaşmasıyla kullanıcı sayısını artırmış, 

2000’li yıllarda sosyal medyanın işlerlik kazanmasıyla her kesimden insanı 

ilgilendirecek noktalara ulaşmıştır (Vural ve Bat, 2010:3350). 
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1.1.2. Web 2,0 

Sosyal medyanın gelişmesinde en büyük etmenlerden birisi Web 2,0’ın 

ortaya çıkmasıdır. Web 2,0, en temel ifadeyle içeriğin kullanıcı tarafından 

oluşturulması ve iletişimde bulunanların birbirleriyle etkileşiminin ön planda 

tutulmasıdır (O‘Reilly, 2005). Web 2,0 paylaşma, bağlanma, ve iş birliği 

yapılmasına ve içerik oluşturulmasına olanak sağlar (Thackeray vd., 2008:338). 

Sosyal medya Web 2,0 sisteminin teknolojik özelliklerini ve altyapısını kullanarak 

gelişme göstermiştir. Bu teknolojiler kullanıcıların ortaklaşa yazılar yazmalarına 

(wikiler), içerik paylaşmalarına, sosyal ağlara erişimlerine, sosyal imleme 

yapmalarına olanak sağlamıştır (O‘Reilly, 2005; Dawson, 2016). 

Web 2,0, kullanıcıların kontrol ettikleri, özgür oldukları, etkileşim 

yaşadıkları ve reklamlara dâhil oldukları bir teknolojik çevredir (Tuten, 2008:3). 

Web 2,0’ın gelişmesi sosyal medyada yeniliklerin oluşmasını, yeni sitelerin 

kurulmasını sağlamıştır. Facebook ve MySpace gibi sosyal medya siteleri Web 

2,0 sisteminin örnekleridir (Cormode ve Krishnamurthy, 2008). Web 2,0 aynı 

zamanda Internet kullanıcı sayısının artmasını, çeşitlenmesini ve kullanıcıların 

daha aktif olmasını sağlamıştır. Dil, din, ırk, cinsiyet fark etmeksizin bütün 

kullanıcılar Internetteki gelişmelere ve çeşitli çevrimiçi dünyaların oluşmasına 

katkı sağlamaktadır (Fu, vd., 2008:676). Web 2,0’ın temel özelliği sosyal 

aktivitelere yoğun katılımın yaşanmasını sağlayan gelişmiş bir yazılım olmasıdır 

(Jarrett, 2015). 

Web 2,0, ucuz maliyetle içerik oluşturmaya, iletişime geçmeye, etkileşimde 

bulunmaya olanak sağlayan ve işletmelerden ziyade kullanıcıları merkeze koyan 

teknolojik yeniliklerdir (Berthon, vd, 2012:263). Bu yeniliklerin genel olarak üç 

özelliği bulunduğu söylenebilir: 

 İçeriğin oluşturulmasında kullanıcılar aktif rol üstlenmektedir. 
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 Sosyal platformların gelişmesiyle insanların iletişim kurması 

kolaylaşmıştır. 

 İşletmeler için tüketicilere daha ucuz, hızlı ve kolay yollardan ulaşabilme 

imkânı doğmuştur. 

Web 1,0’ın aksine Web 2,0 daha çok kullanıcıyı merkeze alan bir sistemdir. 

Web 1,0, site sahibinin kullanıcıyla tek taraflı iletişim kurduğu, kullanıcının cevap 

veremediği bir sistem iken; Web 2,0 kullanıcının daha aktif olmasını ve içeriklere 

anında yanıt verebilmesini sağlayan bir sistemdir (Kırcıova & Enginkaya, 2015:4-

6).  Bu sayede Web 2,0 anlık geri bildirim yapılmasına, daha çok iş birliği ve 

etkileşim yaşanmasına olanak sağlar (Haegeman, vd., 2012). Web 1,0 sisteminde 

Internet siteleri birer bilgi deposu olarak değerlendirilirken kullanıcılar bu bilgileri 

başka kişilerle paylaşmakta ve birbirleriyle iletişim kurmakta zorlanmıştır, ancak 

Web 2,0 sisteminde bilgiler kolaylıkla paylaşılabilmektedir ve iletişim kurmak 

oldukça hızlı ve kolay hale gelmiştir (Longueville, 2010). 

Web 2,0 sadece bireysel kullanıcılara fayda sağlamamıştır. Sosyal 

platformların kullanıcı sayısının bu kadar çok artması, işletmelerin de dikkatini bu 

yeni iletişim aracına yönlendirmiştir. İnteraktif dijital medyanın yükselişi, 

işletmeler ile tüketicilerin arasındaki iletişimin, geleneksel Web 1,0 modelinden, 

pazarlama endüstrisini tüketicilerin yönlendirdiği bir Web 2,0 modeline geçiş 

yapmasını sağlamıştır (Hanna, Rohm, ve Crittenden, 2011). Ayrıca işletmeler 

Web 2,0 teknolojilerini şirket içi hedefler için, tüketiciler ile ilgili amaçlar için ve 

dış aracılarla çalışabilmek için kullanmaktadır (McKinsey Quarterly, 2009).  

Web 2,0’daki gelişmeler işletmelerin pazarlama stratejilerinde de yeni 

straejilere yönelmelerine neden olmuştur. Web 2,0’nin küresel pazarlamaya iki 

önemli etkisi olmuştur, sosyal medyanın yükselişi ve yaratıcı tüketicilerin ortaya 

çıkması (Berthon, vd., 2012:262). Sosyal medyanın kullanıcılara sağladığı 

avantajlar ve yenilikler tüketici davranışlarında yeni yönelimlerin oluşmasına 

neden olmuştur. Tüketiciler artık Internette ulaşabildikleri kaynaklar aracılığıyla 
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yeni ürünlere ve hizmetlere ulaşabilmekte bu durum da satın alma davranışını 

etkilemektedir. Bu nedenle işletmeler sosyal medyada ve Internette daha aktif 

olmaya, tüketicileri dinlemeye ve daha aktif iletişim kurmaya başlamışlardır 

(Constantinides ve Fountain, 2008:233). 

1.2. Sosyal Medyanın Özellikleri 

Sosyal medya tanımı ve kullanım çeşitliliği nedeniyle çeşitli özelliklere 

sahiptir. Mayfield‘e göre (2008: 5); en genel haliyle sosyal medya, çevrimiçi 

medyanın yeni türlerini içerisinde barındırır. Bu yeni türler temel bazı özelliklere 

sahiptir. Mayfield‘e göre (2008;5) sosyal medyanın gösterdiği bu temel özellikleri 

aşağıdaki gibidir: 

 Katılım: Sosyal medya, kullanıcı olsun olmasın herkesi geri bildirimlerde 

bulunmak, yorum yapmak ve katkı sağlamak için cesaretlendirir. Geleneksel 

medya ve seyirci arasındaki çizgiyi ortadan kaldırır. 

 Açıklık: Sosyal medya uygulamalarının çoğu geri bildirime, etkileşime ve 

katılıma açıktır. Bu uygulamalar, yorum, içerik ve bilgi paylaşımını destekler. 

İçeriğe erişimi ve içeriğin kullanımını engelleyecek nadir sınırlar mevcuttur. 

Sohbet: Geleneksel medyada sadece yayın yapılırken, sosyal medyada daha 

çok karşılıklı iletişim ön plana çıkmaktadır. Kullanıcı aktif rol oynamaktadır. 

Topluluklar: Sosyal medya, toplulukların kolayca oluşmasına ve etkili bir 

biçimde iletişim kurabilmesine olanak sağlar. Bu gruplar ortak bir ilgi etrafında 

oluşturulabilir mesela, fotoğraf severler topluluğu, TV show topluluğu gibi. 

Bağlantı: Sosyal medya türlerinin çoğu diğer sitelere, kaynaklara ve 

insanlara bağlantılı olarak gelişmektedirler. 

Sosyal medya zaman veya yer kısıtlaması olmadan kullanıcıların istedikleri 

anda iletişime geçebilmelerini sağlamaktadır. Teknolojinin ve sosyal medya 

platformlarının gelişmesi neticesinde kullanıcılar, yeterli şartlar sağlandığı zaman, 

sosyal medya platformlarını kullanarak, zamandan ve mekândan bağımsız olarak 

paylaşımlarda ve etkileşimde bulunabilmektedirler.  
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Sosyal medyanın bir diğer özelliği ise kullanıcılara hazır bilgiye kolayca 

ulaşabilme olanağı sunmasıdır. Platformlarda paylaşılan bilgiler kullanıcılar 

tarafından başka kullanıcılara aktarılabilmekte ve buda bilgiye kolayca 

ulaşılmasını sağlamaktadır. Kullanıcıların oluşturdukları bu içerikler, kişilerin 

başka yerlerde elde edemeyecekleri bilgilere ulaşabilmelerini sağlamaktadır 

(Kushin ve Yamamoto, 2010:622). Sosyal medyanın genel özelliklerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

 İletişime geçmek daha hızlı ve daha kolaydır. 

 Bireylerin sosyalleşme ihtiyaçları tatmin edilebilmektedir. 

 Sosyal medya geleneksel medyaya nazaran maliyet ve zaman açısından 

daha ekonomik olabilmektedir.  

 Birer tüketici olarak bireyler markalar ve ürünler hakkında kolaylıkla fikir 

alış-verişinde bulunabilirler. 

 Sosyal medyada içerik oluşturulmasında kullanıcılar etkin bir rol oynarlar. 

1.3. Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Arasındaki Farklar 

Sosyal medyayı geleneksel medyadan farklı kılan birçok temel özelliği 

bulunmaktadır. Bu özelliklerin en önemlisi, iletişimin artık çift taraflı olarak 

yapılmasıdır (Safko, 2012:5). Bu sosyal medyanın paylaşım ve etkileşim 

özelliğinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Geleneksel medyanın özelliği 

olan yayınların sadece yayıncının kontrolünde olduğu iletişim şekli, sosyal 

medyada geçerliliğini kaybetmiştir. Tablo 2’de geleneksel medya ve sosyal medya 

arasındaki temel farklılıklar görülmektedir. 
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Tablo 2: Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Arasındaki 
Farklılıklar 

Geleneksel Medya Sosyal Medya 
Güncellenme sıklığı çok azdır Sürekli güncellenebilir 
Yorum yapmak sınırlıdır ve 
yorumlar hemen yapılamaz. Geri 
bildirim, düşünce paylaşımı söz 
konusu değildir. 

İstenilen zamanda yorum yapılabilir. 
Geri bildirimde bulunmak ve 
düşünce paylaşımı her an 
yapılabilir. 

Popülarite ölçümü sınırlıdır ve 
eskidir 

Popülarite ölçümü sürekli yapılabilir 

Arşiv erişimi zordur Arşiv erişimi kolaydır 
Sınırlı medya karması söz 
konusudur 

Bütün medya araçları karma 
yapılabilir 

Yayınlar ve içerikler yayınevleri, 
şirketler tarafından yapılır 

Yayınlar ve içerikler kullanıcılar 
tarafından yapılır 

Paylaşım desteklenmez Paylaşım ve katılım esastır 
Yayın ve içerik kontrollü yapılır Yayın ve içerik paylaşımında 

herhangi bir kontrol yoktur 

Kaynak 1:  Stokes (2008), 122 

Geleneksel medyada TV, gazete ve dergilerdeki içerikler büyük yayıncı 

İşletmeler tarafından okuyucuya ulaştırılır. İşletmeler bu içeriklere kendi 

reklamlarını ekleyebilmek için yüksek meblağlar ödemek zorunda kalırlar. 

Okuyucunun görmek istemediği veya ilgilenmediği reklamlar sürekli olarak 

karşısına çıkmakta ve rahatsızlık yaratmaktadır. Okuyucu veya seyirci katılmadığı 

bir yorum, haber gördüğü zaman bununla ilgili herhangi bir geri dönüş 

yapamamaktadır. Sosyal medya, geleneksel medyanın aslında özellikleri olan bu 

durumları tersine çevirebilmektedir. Geri bildirimde bulunabilme ve özgürce 

düşüncelerini ifade edebilme bu duruma olanak sağlamaktadır. 

Tablo 2 incelendiği zaman sosyal medya platformlarının sahip olduğu 

özellikler bu platformların geleneksel medya araçlarına göre birçok avantaj sahibi 

olmasını sağlamıştır. İletişimin daha hızlı, daha paylaşımlı olması karşılıklı ve 

daha etkileşimli bir iletişim ortamı oluşmasını sağlamıştır. Bunun yanında 

kullanıcıların içerik üretebilmesi ve paylaşabilmesi, iletişimin kontrolünü 

işletmelerin ve yayıncıların tekelinden alıp sürece kullanıcıları dâhil etmiştir. Ama 

bu avantajlar, sosyal medyanın geleneksel medya yerine kullanıldığı veya 
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kullanılacağı anlamına gelmemektedir. Sosyal medya bu kadar popüler olmasına 

rağmen geleneksel medya araçları özellikle kurumlar arası işlemlerde hala sıklıkla 

kullanılmakta, TV reklamlarına milyar dolarlık harcamalar yapılmakta ve radyo 

ve açık hava reklamları gelişen teknoloji kullanarak farklılık yaratmaktadır 

(Winer, 2009:109). 

1.4. Sosyal Medya Platformları 

Sosyal Internet siteleri veya hizmetler birçok platformdan oluşmakta 

kullanım şekline ve amacına göre farklı biçimler ve isimler alabilmektedir. 

Başlıca sosyal medya platformları şöyle sıralanabilir: Bloglar, mikrobloglar, 

sosyal ağlar, wikiler, ve forumlar. 

Sosyal medya platformları kullanıcılar tarafından farklı amaçlarla ve farklı 

şekillerde kullanıldıkları için ortak bir tanım yapılamamıştır. Tuten’ e göre sosyal 

ağlar bilgi paylaşımı, iletişim, ilişki kurup geliştirebilmek için kullanılan 

platformlardır (2008:33). Boyd ve Ellison (2008:212) ise sosyal ağları 

özelliklerine ve sundukları pratikliklerine göre sınıflandırmışlardır. Sosyal ağların 

tarih içerisindeki gelişimi Tablo 3’de görülmektedir. 
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Tablo 3: Başlıca Sosyal Medya Platformlarının Faaliyete Başlama 
Tarihleri 

1997 SixDegrees 2007 Tumblr 
1999 LiveJournal, 

AsianAvenue,BlackPlanet 
2009 Foursquare 

2000 MiGente, SixDegrees (Kapandı) 2010 Instagram, Pinterest, 
Google Buzz 

2001 Cyworld, Ryze 2011 Google Plus, 
Snapchat 

2002 Fotolog, Friendster, Skyblog 2012 Vine, Pheed, Sulia, 
Thumb, Tinder 

2003 Couchsurfing, LinkedIn, 
MySpace, Tribe.net, Open 
BC/Xing, Last.FM, Hi5 

2013 Medium, Kleek, 
Viddy 

2004 Orkut, Dogster, Flickr, Piczo, 
Mixi, Multiply, aSmallWorld, 
Dodgeball, Care2, Catster, 
Hyves, Facebook (Sadece 
Harvard) 

2014 Atmospheir, Learnist,  

2005 Yahoo, YouTube, Xanga, Bebo,  
Facebook (Lise ağları), 
AsianAvenue-BlackPlanet 
(Yeniden),Ning 

2015 Periscope, Scorp 

2006 QQ, Facebook (Kurumsal ve 
kişisel ağlar), MyChurch, 
Twitter, Windows Live Spaces 

  

Kaynak0-1: Boyd, Ellison, (2008; 212); dijitalajaslar.com (2016) 

Başka bir sınıflandırma ise kullanıcıların sosyal ağlara dâhil olma 

seviyelerine ve bilgilerden faydalanma derecelerine göre yapılmıştır (Bowman, 

vd., 2012:2298).  Yaş, cinsiyet, milliyet gibi demografik faktörler, yenilikçilik 

eğilimi, bilgi ve deneyim gibi faktörler de sosyal ağların kullanılmasını etkileyen 

önemli faktörlerin arasında yer alırken (Corrocher, 2011), farklı sosyal ağlar 

kullanıcıların dâhil olma seviyelerine göre farklı istekleri tatmin etmektedirler 

(Kaplan & Haenlein, 2010:61-62). 

Sosyal medya platformları, kullanıcıların isteklerine ve başlıca kullanım 

amaçlarına göre sınıflandırılır. (Kaplan & Haenlein, 2010:62) sosyal medyayı, 

sosyal medyada var olma/ medya zenginliği ve kendini sunma/kendini ifade etme 

etmenlerine göre Tablo 3’teki gibi sınıflandırmışlarıdır. 
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Tablo 4: Sosyal Medya Sınıflandırması 

 Kendini sunma/Kendini ifade etme 
 Düşük Orta Yüksek 
Sosyal 
medyada 
var olma/ 
Medya 
zenginliği 

Yüksek Bloglar Sosyal 
ağlar 
(Facebook 
vb.) 

Sanal sosyal 
dünyalar ( İkinci 
Hayat vb.) 

Düşük Ortak 
projeler   
(wikipedia 
vb.) 

İçerik 
Paylaşım ( 
Youtube 
vb.) 

Sanal Oyun 
Dünyası (World 
of Warcraf vb.) 

Kaynak: Kaplan ve Haenlein, (2011, 62) 

Internette çevrimiçi olarak kullanılmakta olan onlarca Internet sitesi 

mevcuttur. Her bir site farklı kullanım amacına ve farklı özelliklere sahiptir. Ama 

bütün sitelerin temelde ortak olan bazı özellikleri bulunmaktadır (Kim, vd., 

2010:219) bu özellikleri şöyle sıralamaktadır: 

 Kişisel profil oluşturmak 

 Çevrimiçi bağlantı kurmak 

 Çevrimiçi gruplara katılabilmek 

 Çevrimiçi bağlantılarla iletişim kurabilmek 

 Kullanıcıların oluşturdukları içerikleri paylaşmak 

 Fikirleri ifade edebilmek 

 Bilgiye ulaşabilmek 

 Kullanıcıları sitede tutabilmek 

Sosyal Internet siteleri kullanıcılar arasında paylaşımda bulunma, içerik 

ekleme ve düzeltme, gibi olanaklar sağlarken, tüketicilerin işletme ve marka algı, 

fikirlerini etkilemekte ve sosyal itibarlarına katkı sağlamaktadır (Evans ve Kee, 

2010:15-18). Bu nedenle işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan bir iletişim aracı 

olmuştur. Ayrıca sosyal medya işletmelerin tüketicilerle iyi ilişkiler kurulmasını, 

ağızdan ağıza faaliyetlerin artmasını, tüketici tatmini ve sadakat sağlar (Clark ve 
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Melancon, 2013:133). Bu bağlamda marka farkındalığı yaratmak, ürün ve 

hizmetler hakkında bilgi vermek, tanıtım yapmak ve tüketicilerle iletişime 

geçebilmek sosyal Internet sitelerinin işletmeler tarafından kullanılmasının başlıca 

sebepleridir.  

Sosyal medya, pazarlamacılara tüketicilerle doğrudan bir iletişim 

kurulmasına, tüketicilerin ürün veya hizmet hakkında konuşmasına olanak 

sağlamakla birlikte ağızdan ağıza ve viral pazarlama ortamı oluşturur (Thackeray, 

vd., 2008:339-340) bu nedenlerden dolayı sosyal medya etkili bir iletişim ve 

promosyon aracıdır. 

Sosyal medya platformları kullanım amacına ve şekline göre farklı 

göstermekle birlikte farklı sınıflandırmalar yapılabilmektedir. Ama genel olarak 

birçok kaynakta benzer şekilde sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 

başlıca sosyal medya platformları bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar, sosyal 

işaretleme, multimedya paylaşım siteleri, wikiler ve forumlardır (Kahraman, 

2014; Zarrella, 2010; Parker, 2010; Kaplan ve Haenlein, 2010:262). 

1.4.1. Bloglar ve Mikrobloglar 

Bloglar kullanıcıların kolaylıkla oluşturabildikleri ve fikirlerini 

paylaşabildikleri çevrimiçi platformlardır. Bloglar, kullanıcılara istedikleri 

konularda makaleler yazıp kullanıcılar ve bloggerlar arasında kolayca 

paylaşabilmelerine olanak sağlayan çevrimiçi interaktif haberleşme ve içerik 

yönetim siteleridir (Zuniga, vd., 2009:555; Zarrella, 2010:9). 

Bloglar, kullanımı kolay, Internet erişiminin olduğu alanlarda ve 

zamanlarda ulaşılabilen bir haberleşme aracıdır. Blog ilk kullanıldığı zamanlarda 

çevrimiçi kişisel günlük olarak kullanılırken, şimdi insanlarla etkileşime geçilen, 

bilgi paylaşımı yapılan ve tartışma ortamı oluşturan bir yıkıcı teknoloji haline 

gelmiştir (Williams ve Jacobs, 2004:233). Yine Williams ve Jacobs’a (2004) göre 

bloglar üç temel fonksiyon sunarlar: 
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 Daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı sağlar 

 Geniş bir Internet kullanıcı sayısı sunar 

 Düşüncelere cevap vermek isteyen kişilere olanak sunar 

Bloglarda yapılan paylaşımlar, yazılar farklı kullanıcılar tarafından başka 

sosyal mecralarda paylaşıldığı için Internet üzerinden yapılan ağızdan ağıza 

pazarlamaya oldukça uygun bir stratejidir. Bloglar kullanıcılara okuma, yorum ve 

alıntı yapma, sosyalleşme ve hatta yeni bağlantılar oluşturabilme olanağı tanırken 

aynı zamanda büyük bir ağızdan ağıza motorudur (Li, vd., 2011:5143).  

Bloglar işletmeler için ürünlerini, hizmetlerini ve markalarını pazara 

tanıtabilmeleri açısından önemli bir medya aracı olmuştur. Halligan ve Shah’a 

(2010:36) göre bloglar işletmenin pazarda fikir lideri olmasını sağlar, dinamik 

yapısı nedeniyle bloglar işletmelerin Internet sitelerini daha canlı hale getirir, 

potansiyel müşterilerle etkileşime geçmesini sağlar ve son olarak bloglar 

işletmelerin google gibi platformlarda aranma sıralamasını yükseltir. 

 Bloglarda yapılan yorumlar işletmeler için olumlu olabildiği kadar olumsuz 

sonuçlar da doğurabilmektedir. Örneğin işletmeler çalışanlarına blogları daha 

aktif kullanmaya teşvik ettikleri zaman, çalışanların olumsuz yorumları ile karşı 

karşıya kalabilirler (Kaplan & Haenlein, 2010:263).   Bu nedenle blog 

içeriklerinin kontrollü bir şekilde şekillendirilmesi gerekmektedir. İşletmenin 

ürününden veya hizmetinden memnun kalmayan tüketiciler Internet sitelerinde ve 

bloglarda işletmeye yönelik şikâyetlerde bulunabilmektedirler. 

Bloglar geleneksel Internet sitelerinden farklı olarak kullanıcıya birçok 

avantaj sunmaktadır (Duffy & Bruns, 2006:33): 

 Oluşturulması ve güncellemesi oldukça kolaydır. 

 Konuları başlığa, tarihe, kategoriye, yazara vb. Göre filtreleme olanağı 

sunar. 
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 Bloglar, yazarlara diğer yazarlarla etkileşime geçme imlanı sunar. 

 Yazması, paylaşması ve arşivlemesi kolay bir yazma alanı sunar. 

 Öğrenen topluluklar oluşturulmasına fırsat tanır. 

 Öğrencilerin dijital bir portföyler oluşturmalarını sağlar. 

 İçeriğin tüm kontrolünü kullanıcıya verir. 

Mikroblog anlık mesajlaşma, sosyal ağlar ve blog elementlerini kullanan 

(Mayfield, 2008:27), sınırlı sayıda yazı karakteri kullanılmasına olanak sağlayan 

bir blog türüdür (Zarrella, 2010:31). Mikrobloglar kullanıcıya mesaj, video, 

fotoğraf, belge paylaşmasına; arkadaş edinmesine; tavsiye verip almasına; 

kitaplar, restoranlar ve filmler hakkında yorumlar okumasına; en yeni haberlere 

ulaşmasına; ürün ve hizmetler hakkında bilgiler elde etmesine diğer tüketicileri 

bilgilendirmesine olanak sağlar (Safko, 2012:11). 

Kurumsal Bloglar: Kurumsal bloglar işletme hakkında bilgi veren dinamik 

yapılı sitelerdir (Sweeney ve Craig, 2011:23). Etkili bir blog tüketiciyle iletişimi, 

tüketici algısının değişmesini sağlar aynı zamanda ürün web sayfasında 

hareketlilik yaratır tüketiciye bilgi aktarır (Ahuja ve Medury, 2010:93). Bloglar 

satın alma davranışını etkileyen birer faktör olduğu için işletmelerin konuşmaları 

takip etmesi, dâhil olması ve cevap vermesi oldukça önemlidir (Cass, 2007:8). 

Kurumsal bloglar hizmet kalitesini arttırabilmek için oldukça etkili bir yoldur. 

İşletmeler organizasyonlar, ürünleri, hizmetleri ile ilgili her türlü haberi bloglar 

aracılığıyla tüketicilere iletebilirler. 

1.4.2. Sosyal Ağlar 

Sosyal ağlar kullanıcıların genellikle iletişime geçmek, paylaşımda 

bulunmak, haberdar olmak ve hatta alış veriş yapabilmek için kullandıkları 

çevrimiçi sitelerdir. Sosyal ağlar, kullanıcılara profil oluşturma, arkadaşları bu 

profillere erişebilmeleri için davet etme ve anlık mesaj gönderebilme olanağı 

sunan (Kaplan ve Haenlein, 2010:63); bireylerin Internet ağları, bloglar, yorumlar 



18 

 

ve paylaşımlar aracılığıyla iletişime geçmesini ve fotoğraf, video ve makale gibi 

araçları eğitim, sosyal veya profesyonel amaçlarla kullanmasına olanak sağlayan 

çevrimiçi topluluklar ve uygulamalardır (Safko, 2012:27). Bu bakımdan sosyal 

ağlar, kullanıcı sayısı, kolay, hızlı ve interaktif olma gibi özellikleri sayesinde 

dijital dünyanın en etkili haberleşme aracı olarak değerlendirilebilir.  

 Kullanıcılar sosyal ağlarda kendi profillerini oluşturup ve aynı ağı kullanan 

arkadaşlarıyla veya diğer bireyler ile iletişime geçebilirler. Bu siteler iş-

profesyonel (Linkedin), ilişki kurmak (Friendster), ortak bir ilgi alanında 

buluşmak (MySpace) veya arkadaş çevresi oluşturmak (Facebook) amaçlarından 

birisi etrafında şekillenebilir (Ellison, vd., 2007:1143). 

Sosyal ağlar, sosyal medyanın popüler biçimleri (Kushin ve Yamamoto, 

2010:612) olmakla birlikte hem bireysel kullanıcılar için hem de işletmeler için 

yeni bir iletişim aracıdır. Bazı araştırmacılara göre sosyal medya, işletmeler ve 

organizasyonlar tarafından paydaşları ile iletişime geçmek için kullanılan bir 

yayınlama stratejisi olarak değerlendirilirken (Chui, vd., 2012:123; Divol, vd., 

2012:11) sosyal ağ siteleri ise, kişilere kendi sistemleri içerisinde halka açık veya 

yarı açık profil oluşturma, bağlantıda bulundukları kişilerin listesini oluşturma ve 

hem kendi listesini hem de sistemde bulunan diğer listeleri görüntüleyebilme 

olanağı sunan web tabanlı hizmetlerdir (Boyd ve Ellison, 2008:211). 

Kullanıcı sayısının milyonları bulması ve bu kullanıcıların birbirleriyle bu 

kadar etkileşimde bulunması işletmeleri ve markaları sosyal medyada var olmaya 

yönlendirmiştir. Tüketicilerle kolay şekilde iletişime geçebilmek, fan sayfaları 

açabilmek, marka farkındalığı yaratmak, marka hakkında bilgi vermek gibi 

faydaları işletmeleri özellikle pazarlama bölümlerini sosyal ağlarda daha aktif 

olmaya yönlendirmiştir.  Sosyal ağlar, fan sayfaları veya grupları ve farklı 

uygulamalar aracılığıyla işletmelerin tüketiciler ile etkileşim halinde olmasını 

sağlamaları bakımından işletmeler ve pazarlamacılar için oldukça önemlidir 

(Zarrella, 2010:53). Bununla birlikte işletmelerin müşterilerine ulaşmasını ve 
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tüketicilerle markalar arasında interaktif bir şekilde iletişim kurabilmesi sosyal 

ağların işletmelere sağladığı faydalar arasındadır (Parker, 2010:93). Davenport ve 

Beck’e göre sosyal ağların ticari alanda kullanılması, markaların müşterilerin 

dikkatini çekmeye çalıştıkları bir ’’dikkat ekonomisi’’ ortaya çıkarmıştır (2002). 

Yaygın olarak kullanılan başlıca sosyal ağlar Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Google+, Pinterest, Youtube ve Instagram olarak sıralanabilir. 

Facebook: Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında üniversite 

öğrencilerinin arkadaşlarıyla iletişime geçebilmesini sağlamak için kurulmuştur 

(Weinberg, 2009:11). Kullanıcı sayısı 1,59 milyar kullanıcı sayısı ile en çok 

kullanılan sosyal medya platformudur (Wearesocial, 2016). Kullanıcı sayısının bu 

kadar çok olması nedeniyle işletmeler aktif birer Facebook kullanıcısı olmuştur. 

Facebook’da en çok beğenilen markalar sırasıyla Coca-cola, McDonald’s ve Red 

Bulldur (Socialbakers, 2016). 

Markalar ve işletmeler Facebookda kurumsal kimlikleri ile yer alarak gerek 

resmi sayfa üzerinden gerekse fan sayfaları aracılığıyla tüketiciler ile iletişime 

geçmekte (Shen ve Bissell, 2013:633) ve marka farkındalığı yaratmaktadır 

(Hutter, vd., 2013:349). Yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların %60’ı fan 

sayfası üyesi olduktan sonra markayı diğer kullanıcılara ve tüketicilere 

önermektedirler (Bailey, 2010). 

Linkedin: İş hayatında yer alan profesyonellerin ağlarını geliştirme, iş 

bulma, satış trendi takip edebilme ve iş partnerleri ile bir araya gelebilme gibi 

amaçlarla kullandıkları bir sosyal ağdır (Giudice, vd., 2014:12). Linkedin iş 

hayatındaki profesyonellere kendi alanlarındaki kişilerle etkileşime geçme, 

gruplara katılarak pazardaki ürünlerle ilgili yorumlar yapma ve okumayı sağlayan 

bir platformdur (Parker, 2010:117). Dünya genelinde 400 milyon civarında kayıtlı 

kullanıcısı bulunmaktadır (Linkedin, 2016). Facebook kadar etkin olmasa bile 25 
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yaş ve üzeri kullanıcılar arasında oldukça popüler bir sosyal medya platformudur 

(Mayfield, 2008:15). 

Twitter: Kullanıcılar tarafından 140 karakterli anlık mesajları ‘’tweet’’ adı 

altında diğer kullanıcılarla paylaşılmasına olanak sağlayan bir mikroblog türüdür. 

Twitter’ın 320 milyon civarında aktif kullanıcısı bulunmaktadır (Wearesocial, 

2016). Bowman, vd. (2012:2301) göre Twitter daha çok bilgi ve haber kaynağı 

olarak özellikle cep telefonu aracılığıyla kullanılmaktadır. 

 Twitter gerek kullanıcı sayısının yüksek olması gerekse her an istenilen 

konuda bir şeyler yazabilme olanağı sunması açısından işletmeler için oldukça 

önemli bir medya aracıdır. Birçok işletme müşterileriyle iletişime geçebilmek, 

yeni ürünleri ve reklamları duyurmak için Twitter üzerinden müşterileriyle 

etkileşime girmektedir (Reinders ve Freijsen, 2012, 43). Ayrıca Twitter çevrimiçi 

ağızdan ağıza pazarlamanın en yaygın olarak kullanıldığı medya aracıdır (Jansen, 

vd., 2009:2170). İşletmeler kullanıcıların markaları hakkında yaptıkları yorumları 

anında takip edip bunu rekabet avantajına dönüştürebilirler (Jansen, vd., 

2009:2170). Anında mesajlaşma ve paylaşım olanağı sunması Twitter’ın eWOM 

alanında dikkat çekmesinin başlıca nedenleri olarak sıralanabilir.  

MySpace: MySpace, benzer ilgi alanları olan kişilerin kullandıkları (Janusz, 

2009:124) özellikle müzik endüstrisinde etkin olarak kullanılan bir sosyal 

platformdur (Baker, 2006:4). Kişisel profil oluşturma, video ve müzik paylaşma, 

anlık mesajlaşma, blog oluştrma ve topluluklara katılabilme gibi özelliklerin yanı 

sıra MySpace işletmelerin kullanıcı demografik bilgilerine göre ve ilgi alanlarına 

göre (Singh, 2010:115) reklamlarını yayınlayabildikleri bir sosyal medya 

platformudur (Tuten, 2008:35). İşletmeler MySpace’de profil oluşturarak 

tüketiciler arasında farkındalık yaratabilir, işletmenin ürünleri ve hizmetleri 

hakkında tüketiciyi bilgilendirebilirler (Carrera, vd., 2008:100). 
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Google +: Google şirketinin geliştirdiği kullanıcılara fotoğraf, video, dosya, 

kitap veri tabanı, haritalar gibi paylaşımların yapılmasına olanak sağlayan bir 

sosyal platformdur (Kırcıova ve Enginkaya, 2015:59). Google + sadece bireysel 

kullanıcılar için geliştirilmiş bir platform değildir. Markalar, topluluklara resmi 

isimleri ile katılabilir, potansiyel müşteriler ile etkileşime geçebilir (Clark, 2013 ).  

Google +’ın 375 milyon kullanıcısı bulunmaktadır (Statisticbrain, 2016). Google 

+ kullanıcılarına Circles, Messenger ve Hangouts olmak üzere üç farklı iletişime 

geçme özelliği sunmaktadır (Reinders ve Freijsen, 2012:73). Kullanıcılar Google 

+ ‘ın geliştirdiği bir uygulama olan Hangouts programını kullanarak canlı yayınlar 

yapabilir, etkinlik oluşturabilirler (Kawasaki ve Fitzpatrick, 2014:108-115). 

Pinterest: Pinterest kullanıcılara ’’pinboard’’ denilen bir pano üzerinden 

içerik paylaşma ve kayıt etme fırsatı sunan bir platformdur (Helmrich, 2016). 

Birçok diğer platform gibi yazılı içerik paylaşımından ziyade Pinterest görsel 

materyallerin kullanıldığı bir sosyal medya platformudur (Sherman ve Smith, 

2013:211). Bir kullanıcının paylaştığı resmi başka kullanıcı beğenip kendi 

panosunda paylaşabiliyor ve viral etkisi yaratabiliyor (Sevinç, 2015:124). 

Markalar görsel içerik paylaşımın temel konumlandırma stratejisi olarak seçebilir 

ve bu sayede ürünler ve hizmetler ile ilgili farkındalık yaratabilir. 

Youtube: YouTube 2005 yılında sıradan kullanıcıların Internet aracılığıyla 

kolay bir şekilde video yükleyip paylaşabilmesine olanak sağlayan bir video 

paylaşım platformudur (Reinders ve Freijsen, 2012:44). Youtube en popüler video 

paylaşım platformudur ve pazarlama kampanyalarının büyük çoğunluğu bu 

platformu kullanmaktadır (Zarrella, 2010:83). Her gün milyonlarca insan videolar 

izlemekte, paylaşmakta ve videolar hakkında yorumlarda bulunmaktadır. Videoyu 

izleyen kullanıcılar, videoları başka kullanıcılarla paylaşmakta ve başka insanların 

marka hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamaktadır (Sherman ve Smith, 

2013:318). Bu açıdan, YouTube viral pazarlamanın etkili şekilde kullanıldığı bir 

platformdur. Bu durum işletmelerin sürekli bu platformu takip etmesine neden 
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olmaktadır. Çünkü olumsuz yorumlar, eleştiriler ve işletmenin, markanın itibarını 

zedeleyecek paylaşımlar yapılabilmektedir. 

Instagram: Kullanıcıların fotoğraf, video gibi içerikleri yükleyip bunları 

Fcebook, Twitter gibi çeşitli platformlarda paylaşmasını sağlayan mobil bir 

fotoğraf ve video paylaşma platformudur (Kırcıova ve Enginkaya, 2015:61). 

İşletmeler de ürünleri ile ilgili fotoğraf paylaşımı yaparak kendi kampanyalarının 

tanıtımını yapabilirler. Markalar fotoğraf paylaşımı yaparak marka, hizmet, ürün 

hakkında tüketiciyi bilgilendirebilir, farkındalık yaratabilir (Sherman ve Smith, 

2013:286).  Markalar  ’’etiket hashtag (#)’’ adı verilen bir araç ile paylaşımlarda 

bulunabilir, tüketiciler ile iletişime geçebilirler (McCoy, 2015). 

1.4.3. Wikiler ve Forumlar 

Wikiler birçok kullanıcıya iş birliği içinde olarak içerik ekleme ve düzeltme; 

işletmeler için toplantı ayarlama, bilgi depolama ve iş planı hazırlama gibi 

hizmetler sunan yazılım programlarıdır (Chaney, 2009:181). Bunun bir türü olan 

wikipedia çok az sayıda çalışanı ve binlerce katılımcısı olan bir ansiklopedidir 

(Turner ve Shah, 2011:130). Wikipedia 2001 yılında kurulmuş, en büyük Internet 

eğitim ve referans sitesidir (Weinberg, 2009:179). 

Forumlar kullanıcıların ortak bir konu hakkında çevrimiçi gruplar 

oluşturarak karşılık etkileşim içerisinde konu ile ilgili görüşlerini paylaştıkları ve 

cevap verdikleri bir platformdur. Kullanıcılar daha derine bilgi alış verişinde 

bulunabilmek ve konuşmalara katılmak için forumlara yönelmektedirler (Sherman 

ve Smith, 2013:152). Özellikle ürün veya hizmet ile ilgili sorunların çözüldüğü, 

satın almadan önce tavsiyelerin verildiği ve satın almadan sonra ürün deneyiminin 

arttırıldığı (Evans, 2008:196) destek forumları markalar tarafından tüketicilerle 

birebir iletişime geçmeyi sağlamaktadır. 
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1.4.4. Sosyal İmleme Siteleri 

Sosyal imleme kullanıcıların beğendikleri sayfaları ve içerikleri 

kaydetmesine ve paylaşmasına olanak sağlayan bir Web 2,0 uygulamasıdır 

(Brown, 2009:48). Sosyal imleme sayfaları kullanıcılara fikirlerini paylaşmaya ve 

diğer kullanıcıların tavsiyelerini oylamaya olanak sağlamaktadır (Funk, 

2011:238). Stumbleupon, Digg, Reddit ve Newsvine gibi siteler üzerinden 

kullanıcılar ilgilendikleri konuları ve adresleri imleyip, bu konular ile ilgilenen 

diğer kullanıcıların da bunlara ulaşabilmesini sağlar (Sevinç, 2015, 152) 

1.5. Sosyal Medya Pazarlaması 

Sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısının artması ve her an her yerde 

ulaşılabilir bir iletişim aracı olması bireysel kullanıcılar dışında işletmeleri de 

sosyal medyayı aktif kullanmaya yönlendirmiş ve bu durumun bir sonucu olarak 

Sosyal Medya Pazarlaması (SMP) doğmuştur. SMP işletmelerin ve markaların 

tüketiciler ile daha hızlı, ucuz ve daha interaktif bir şekilde iletişime geçmesini 

sağlayan bir araçtır. Daha genel bir tanımlamaya göre ise SMP işletmelere sosyal 

ağlar, topluluklar, bloglar ve diğer sosyal medya araçlarını kullanarak ürünlerini 

ve hizmetlerini tanıtmaya (Neti, 2011:2) ve geleneksel medya ile ulaşılabilecek 

kişi sayısından daha fazla kişilere ulaşabilmeye olanak sağlayan bir süreçtir 

(Weinberg, 2009:1-2)  

Sosyal medyanın kullanıcılara sunduğu temel faydası iletişimi 

geliştirmektir. Tüketiciler ürünler ve hizmetler hakkında platformlarda yorumlar 

ve eleştiriler yapabilmekte ve diğer kullanıcılar ve markalar ile etkileşime 

geçebilmekteler. Bunun farkında olan markalar da buradan yola çıkarak sosyal 

medyayı etkin bir iletişim ve promosyon aracı olarak  kullanmaya çalışmaktadır. 

Literatürde SMP’yi iletişim aracı olarak değerlendiren çalışmalar SMP’yi, yeni bir 

pazarlama stratejisi olmanın dışında, yeni bir promosyon aracı (Mangold ve 

Faulds, 2009:358) ve geleneksel pazarlamayı destekleyecek uygulamalar bütünü 
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(Dahnil, vd., 2014:120) olarak tanımlamışlardır. İşletmeler SMP’yi çeşitli amaçlar 

için kullanabilir (Tuten, 2008:56) : 

 Marka farkındalığı yaratmak. 

 Bütün medya araçlarının bütünleşmesini sağlamak. 

 Tüketici davranışlarını araştırmak. 

 Yeni pazarlama stratejileri geliştirebilmek. 

 İşletme kurum sayfasının görüntülenmesini sağlamak. 

 Ürün satışını ve marka imajını arttırmak 

Sosyal medyanın genel ve geleneksel medyadan farklı özelliklere sahip 

olması SMP’nin de genel pazarlama stratejilerinden farklı özellikler göstermesine 

neden olmuştur. Bu özellikler Tablo 5’te görülmektedir.  

Tablo 5: Geleneksel ve Sosyal Medya Pazarlaması Arasındaki 
Farklar 

Unsurlar Geleneksel Pazarlama Sosyal Medya Pazarlaması 
Pazarlama yaklaşımı Marka bilgisi tek taraflı iletişim ile 

verilir. 
İletişim çift taraflı; açıklık ve 
güven önemli faktörler. 

Marka değeri Marka değeri oldukça kutsaldır. Marka değeri tüketiciler tarafından 
belirlenir. 

Pazar bölümlendirme Tüketiciler demografik bilgilere 
göre gruplandırılır. 

Tüketiciler davranış, tutum ve ilgi 
alanına göre gruplandırılır. 

Hedeflendirme Hedef tüketici grubu demografik 
bilgilere göre seçilir. 

Hedeflendirme tüketici davranışına 
göre yapılır. 

İletişim Mesajlar oluşturulur ve tüketiciye 
iletilir. 

İnteraktif iletişim söz konusu. 

İçerik İçerik sadece profesyonel 
pazarlamacılar tarafından yapılır. 

İçeriğin belirlenmesinde tüketici de 
rol oynar. 

Virallik Popülerlik içerikten ziyade sunum 
ile sağlanır. 

Popülerlik tamamen ürün veya 
ürün özelliği ile ilgili içerik 
sayesinde sağlanır. 

Eleştiri Yorumlar genellikle uzmanlar 
tarafından yapılır. 

Yorum ve eleştiriler tüketiciler 
tarafından yapılır. 

Reklam Yayıncı Rolü İçerik yayıncı tarafından kontrol 
edilir ve kitleye ulaştırılır. 

Tüketicinin istediği zaman, yer ve 
şekilde etkileşim sağlanır 

Strateji Yukarıdan aşağıya, yöneticiler 
tarafından belirlenir. 

Aşağıdan yukarıya, araştırmalar ve 
tüketici bilgisine göre belirlenir. 

Hiyerarşi Bilgi reklamcıya uyacak şekilde 
organize edilir. 

Bilgi talebe göre şekillenir, 
kullanıcıya göre belirlenir. 

Ödeme Maliyete göre. Büyüme ve karlılık için uzun 
dönemli yatırım.  

Kaynak: Weber, 2009,35  
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Sosyal medya pazarlamasında en yaygın olan stratejiler Çevrimiçi Ağızdan 

Ağıza Pazarlama ( eWord of Mouth), Viral pazarlama ve Kullanıcı Temelli İçerik 

(User Generated Content- UGC) olarak sıralanabilir. 

1.5.1. Çevrimiçi Ağızdan Ağıza Pazarlama- eWord Of Mouth 

Ağızdan ağıza pazarlama (WOM), satın alma sürecinde tüketicilerin 

ürünler, hizmetler ve markalar hakkında düşünce ve deneyimlerini birbirleri ile 

paylaştıkları bir süreçtir (Jansen, vd., 2009:2169). Tüketiciler ürün ve hizmetleri 

değerlendirirken veya seçerken WOM oldukça etkin bir rol oynamaktadır (Herr, 

vd., 1991:455).  

WOM temelde tüketicilerin kontrolünde olan bilgiyi ileten ve alan kişinin 

genelde işletmelerden veya markalardan bağımsız olarak kontrolün tüketicide 

olduğu bir iletişim kanalıdır.  Bu nedenle tüketiciler arasında paylaşılan bilgilerin 

geleneksel medyadan alınan bilgilere nazaran daha güvenilir ve inandırıcı olduğu 

söylenebilir (Blackshaw ve Nazzaro, 2006:2). WOM işletmeler için olumlu 

olduğu kadar, olumsuz neticeler de doğurabilmektedir (Bruyn ve Lilien, 

2008:152). Bazı araştırmalara göre olumsuz WOM olumlu WOM’dan daha etkili 

olurken (Charlett, vd., 1995:48), bazı araştırmalara göre ise durum tam dersi bir 

hal almaktadır (Casielles, vd., 2013:51).  

Sosyal medya üzerinden iletişim ve bilgi paylaşımı çok hızlı yapılmakta ve 

etki alanı milyonları bulabilmektedir. Sosyal medyanın getirmiş olduğu bir takım 

özellikler neticesinde WOM bu platformlarda e-WOM şeklini almakta ve yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Kısaca tanımlamak gerekirse e-WOM, WOM’un sosyal 

medya platformlarının kullanılarak yapılmasıdır. e-WOM marka ve ürün 

farkındalığı yaratmada (Bruyn ve Lilien, 2008:153) tüketicileri hızlı ve ucuz bir 

şekilde bilgilendirmede (Jansen, vd., 2009:2169) oldukça etkili bir iletişim 

aracıdır. Etkili kullanılan bir e-WOM marka farkındalığı ve satın alma davranışı 
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ile sonuçlanırken, içeriğin kötü olması negatif sonuçlar doğurmaktadır (Hutter, 

vd., 2013:349). 

1.5.2. Viral Pazarlama 

Viral pazarlama ilk olarak Steve Jurvetson tarafından 1996 yılında e-mail 

servislerinin pazarlama amaçları için kullanılması sonucunda ortaya atılmıştır 

(Kaikati ve Kaikati, 2004:8). Watts ve Perreti viral pazarlama sürecini şu şekilde 

tanımlar, temel olarak mesajların iletilmesi için birkaç kişi seçilir ve bu kişiler 

mesajları arkadaşlarına iletirler ve bu şekilde birçok insanın, virüs kapar gibi, 

mesajdan etkilenmesi beklenir (Watts ve Peretti, 2007). Bu açıdan düşünülünce 

viral pazarlama kısa süre içerisinde çok fazla sayıda tüketiciye ulaşılmasını 

sağlayan bir çevrimiçi pazarlama startejisidir (Lans, vd., 2010: 349). Bu nedenle 

viral pazarlama işletmelere ağızdan ağıza iletişim kanallarının etkili bir şekilde 

kullanarak reklamları tüketicilere ulaştırabilme imkânı sağladığı söylenebilir. 

Ayrıca viral pazarlama işletmelere ulaşılması zor olan tüketicilere daha içten ve 

kişisel mesajlar aracılığı ile ulaşabilme ve ilişki kurabilme olanağı sunmaktadır 

(Bampo, vd., 2008:274).  

Viral pazarlamada temel amaç mesajın veya reklamın bizzat tüketiciler 

tarafından geniş kitlelere daha hızlı ve ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır 

(Bruyn & Lilien, 2008:152).  Bu nedenle viral pazarlama tüketicileri, reklam 

mesajlarını başka kişilere ulaştırmalarını sağlayan ve böylece mesajın etkin 

olduğu kitle sayısını arttıran bir strateji olarak tanımlanabilir. Kimi durumlarda 

viral iletilerde markaların isimleri geçmez ve ürün veya hizmetten bahsedilmez, 

burada amaç ürün veya hizmet ile ilgili bir algı  oluşturmak farkındalık 

yaratmaktır (Irving, Kotler, & Shields, 2007). 

Bampo vd. (2008:274) göre göre bir mesajın viral olabilmesi mesajın 

karakterstik özellikleri ile ilgilidir. Daha yaratıcı, iyi kurgulanmış, iyi bir hikaye 

ve senaryo, doğru hedef kitle, açık ve anklaşılır dil, aktif bağlantı sayısı ve 
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ortalama iletim sayısı bu özelliklerden bazılarıdır. Berger ve Milkman’a (2012:2) 

göre ise bir mesajın viral olabilmesi tüketicilerin psikolojik durumları ile ilgili 

olabilmektedir. Psikolojik uyarılmayı etkileyen duygular,  korku, kızgınlık, endişe 

gibi, viralliği pozitif etkilerken, üzgün olmak viralliği negatif etkilimektedir 

(Berger ve Milkman, 2012:1). 

1.5.3. Kullanıcı Temelli İçerik-User Generated Content (UGC) 

Kullanıcı temelli içerik (UGC), tüketicilerin birbirlerini ürünler, hizmetler 

ve markalar hakkında bilgilendirmek için (Blackshaw ve Nazzaro, 2006:2-3) 

amatör kullanıcılar tarafından Internete ve platformlara yüklenen materyal ve 

bilgilerden oluşmaktadır (IAB, 2008:5). Bazı çalışmalarda UGC yerine ‘’Tüketici 

Temelli İçerik (Consumer Generated Content- CGC)’’ başlığı kullanılmıştır 

(Blackshaw ve Nazzaro, 20062-3; Yoo ve Gretzel, 2011:1-2) ama kullanılan 

tanımlamaların aynı olduğu görülmektedir. 

Web 2,0 ve sosyal medya platformlarının artması UGC’nin kullanım alanını 

genişletmiştir. Özellikle bloglar UGC’nin en çok kullanıldığı platform olmak ile 

birlikte (Blackshaw ve Nazzaro, 2006:4), sosyal ağlar, video paylaşım siteleri 

UGC’nin etkin bir şekilde kullanıldığı mecralardır (Zhang ve Sarvary, 2011:2). 

Bir marka, ürün veya hizmet ile ilgili bilgi alınmak istendiği zaman bizzat diğer 

tüketiciler tarafından hazırlanan bloglar, forumlar ve videolardaki içerikler 

aracılığı ile kolaylıkla istenilen bilgiye ulaşılabilmektedir. Bu içerikler satın alma 

davranışını önemli ölçüde etkilemektedir (Goh, vd., 2012:92). 

Kullanıcıların içerik oluşturmasında bazı etmenler söz konusudur. Bunlar 

teknolojik, sosyal, ekonomik etmenlerdir (Vincent ve Vickery, 2007:13). 

Teknolojinin gelişmesi amatör kullanıcıların içerik paylaşmasını kolaylaştırmış ve 

farklı platformlarda paylaşılan içerikler bilginin zenginleşmesini sağlamıştır. 

Özellikle genç yaştaki kullanıcılar içerik paylaşarak topluluklar oluşturmakta, 

topluluklara üye olmakta ve eğlenme ihtiyaçlarını gidermektedirler. UGC’nin 
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başka bir faktörü ise hızlı ve ucuz olmasıdır. Platformlarda paylaşım yapabilmek 

bireysel kullanıcılar için ücretsiz iken işletmeler için ise geleneksel medyaya 

nazaran daha düşük maliyetler oluşturmaktadır. Ayrıca içerik paylaşım sitelerine 

artan yatırım oranı da başka bir etmendir (Vincent ve Vickery, 2007:14). 

Bu etmenler dışında kullanıcılar içerikleri iki amaç etrafında oluşturabilirler. 

Birincisi gerçekten bilgi paylaşma amacı yani diğer kullanıcılara ürün ve hizmet 

hakkında doğru ve faydalı bilgiler sağlamak. İkincisi ise diğer kullanıcılara 

profesyonel bilgi sahibi olduğunu gösterme motivasyonudur. Bu durumda 

kullanıcılar herhangi bir konu hakkında bilgi ve görüşlerini paylaşmayı bir 

gösteriş haline getirebilmektedirler. 

1.6. Mobil Sosyal Medya 

Mobil sosyal medya, sosyal medya platformlarının ve uygulamalarının 

mobil araçlara uygun hale getirilip kullanıcıya sunulması sürecidir. Sosyal medya 

platformları mobil uygulamalar ile kullanıcılara interaktif bir ortam sunmaktadır. 

Bu uygulamalar ile kullanıcılar mobil üzerinden kolayca ve hızlıca içerik 

oluşturup paylaşabilir ve tartışmalara katılabilirler (Kietzmann, vd., 2011). 

Kullanıcıların sosyal medya platformlarına bu kadar hızlı ve kolay ulaşabilmeleri, 

iletişimin daha güçlü, hızlı ve etkili olmasını sağlamıştır. Ayrıca mobil sosyal 

medya kullanıcıların farklı platformlara aynı anda bağlanabilmelerine olanak 

sağlamaktadır. Mesela Instagramda çekilen fotoğraf aynı anda Facebookta 

paylaşılabilmekte, bloglardan direkt olarak diğer mecralara bağlanılıp paylaşım 

yapılabilmektedir. 

Mobil araçların kullanımının artması, sosyal medya platformlarının 

bilgisayar ortamından mobile kaymasına neden olmuştur (Kaplan ve Haenlein, 

2010:67). İşletmeler de bu değişimden faydalanarak yeni pazarlama stratejileri 

geliştirmektedirler. Örneğin mobil uyumlu bloglar, fotoğraf ve video içerikli 

reklamlar, kullanıcıların konumlarına göre pazarlama stratejileri en yaygın olarak 
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kullanılan stratejilerdir. Yapılan bir araştırmaya göre pazarlamacıların yaklaşık 

%43’ü mobil uyumlu blog kullandıklarını ifade etmişlerdir (Stelzner, 2015). 

Internet erişiminin çok kolay olduğu günümüz teknoloji çağında, toplumun 

genelinde mobil telefon ve tablet kullanımı giderek artmaktadır. Dünya genelinde 

yaklaşık 1.6 milyar kullanıcının mobil sosyal medya platform üyeliği 

bulunmaktadır (Wearesocial,2016). Postmodern tüketicilerin bir özellik olan 

istenilen yerde ve zamanda bilgiye ulaşma arzusu, mobil uygulamaların 

gelişmesini sağlamıştır. Sosyal medya platformları kullanım oranını arttırmak için 

mobil uyumlu uygulamalar oluşturmuş ve hatta bazı platformlar (örneğin 

Instagram) sadece mobil kullanım için geliştirilmiştir.  

1.7. Tüketici Açısından Sosyal Medya 

Sosyal medya kullanıcılara bilgi paylaşımında bulunmaya ve bilgiye 

ulaşmaya olanak sağlar. Yeni bir iletişim aracı olarak sosyal medya, tüketicilerin 

içerik oluşturup paylaşarak birbirlerini ürünler, hizmetler, markalar hakkında 

bilgilendirmelerini sağlar (Blackshaw ve Nazzaro, 2006:1-2). Sosyal medya 

tüketici satın alma sürecinin bütün aşamalarında etkin rol oynayan bir pazarlama 

stratejisidir. Kullanıcılar işletmelerden gelen bilgilerden ziyade diğer tüketicilerin 

sağladığı bilgilere daha çok güvenmektedirler (Chi, 2011:56). Sosyal medya 

tüketicilerin ürün satın almadan önceki araştırma aşamasında, satın almada ve 

satın alma sonrasındaki ürünler ve hizmetler ile ilgili deneyimlerini diğer 

kullanıcılar ile paylaşmalarında ve onların satın alma kararını 

değiştirebilmelerinde önemli rol oynamaktadır (Divol, vd., 2012).  

Önceleri tüketicilerin bilgi kaynakları sadece markaların sağladığı 

bilgilerden oluşmaktayken, sosyal medyanın gelişmesi ve bilgi paylaşımının 

artması kaynakların artmasını sağlamıştır. Özellikle kullanıcı temelli içerik 

(UGC), Internet üzerinden ağızdan ağıza pazarlama ve viral pazarlama bu 
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bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını sağlayan temel pazarlama stratejileri 

olmuşlardır. 

1.8. İşletmeler İçin Sosyal Medya 

İşletmeler sosyal medyayı tüketicilere ulaşabilmek için bir araç olarak 

kullanmaktadır. İşletmelerin yaklaşık %60’ı sosyal medyayı geleneksel pazarlama 

faaliyetleri içerisinde kullanmakta (Stelzner, 2015) ve tüketici ile bu şekilde 

iletişime geçmektedirler. Sosyal medyanın etkili bir şekilde kullanılması 

tüketicilerde daha önce var olmayan marka algısı oluşturabilir ve bu tüketiciler 

markanın tanıtımını yapabilir. Sosyal medya tüketicilerin ürünün ve markanın 

farkında olmasını ve farkındalığın satın alma davranışına dönüşmesini sağlar 

(Evans, 2008:36-38). 

İşletmeler sosyal medyayı çeşitli nedenlerden dolayı kullanabilirler. Bu 

özellikler arasında en önemli olanları şöyle sıralanabilir (Stelzner, 2015; Turner 

ve Shah, 2011): 

 Tanıtımı arttırmak 

 Web sayfası trafiğini arttırmak 

 Sadık tüketici grupları geliştirmek 

 İş ortaklığı geliştirmek 

 Pazar bilgisi elde etmek 

 Yeni müşteriler kazanmak. 

 Tüketiciyi yeniden satın almaya yönlendirmek. 

 Müşterileri referans olarak kullanmak 

 

Sosyal medya platformları arasında önemli bir yere sahip olan bloglar 

ürünlerin ve hizmetlerin satışlarının artmasını sağlayabilir ve YouTube kanalları 

aracılığı ile ürün ve hizmet tanıtımı yapılabilir (Crittenden, vd., 2010). Ayrıca 
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işletmeler tüketicileri ürünler ve hizmetler ile ilgili yorum yapmaya ve geri 

bildirimlerde bulunmaya teşvik ederler. 

Sosyal medya işletmeler için sadece pazarlama ve tanıtım çabaları için 

kullanılmamaktadır bunlara ek olarak kurum içi ve dışı (Reilly ve Hynan, 2014) 

ve paydaşları ile iletişim için kullanmaktadırlar (Karel, vd., 2012). 

Spor pazarlamacıları da sosyal medya ve Web 2.0’ın kendi alanlarındaki 

etkilerini farkındalar ve hem taraftarlar ile hem de tüketiciler ile daha güçlü 

iletişim kurabilmek için kullanmaktalar (Fisher, 2008). İşletmeler ve 

organizasyonlar farklı sosyal medya araçlarını kullanarak taraftarlar ile iletişimi 

ve etkileşimi geliştirmenin öneminin farkına varmış durumdalar (Williams ve 

Chinn, 2010: 423). Bunun sonucu olarak sosyal medyanın spor kulüpleri ve 

sporcular tarafından kullanımı hızla artmaktadır. Sosyal siteler ve sosyal medya 

araçları spor yayınlarının ve pazarlamasının yapıldığı en hızlı büyüyen alan 

olmuştur (Pegoraro, 2010:501). Neredeyse bütün spor kulüplerinin Facebook, 

Twitter hesapları bulunmaktadır. Spor kulupleri ve sporcular da sosyal medyanın 

özelliklerinden faydalanarak taraftarlar ile iletişime geçmekteler. Sosyal medya 

taraftarlar ile iletişime geçmenin alternatif bir yoludur ve ilişkilerin daha güçlü ve 

etkileşimli olmasını sağlamaktadır (Williams ve Chinn, 2010:427). Ayrıca sosyal 

medya spor organizasyonlarına ürün tanıtımı yapmak, faaliyetler hakkında bilgi 

vermek ve bilet satışı yapamak gibi olanaklar sunmaktadır (Hambrick ve Kang, 

2014:5)



BÖLÜM 2 

2. SPOR PAZARLAMASI  

2.1. Spor Endüstrisi ve Spor Kavramı 

Spor kişilerin eğlenmelerini, sağlıklı olmalarını ve zaman harcamalarını 

sağlayan eylemler bütünüdür. Aynı zamanda spor bir iş olarak da 

değerlendirilebilir (Pedersen ve Thibault, 2014:6).  Spor, kişilerin tek veya takım 

halinde katıldıkları (Ekmekçi, 2007:8) kendine has kuralları olan, bedensel ve 

zihinsel gelişim sağlayan bir faaliyettir (Pitts, vd., 1994:18). Kişiler spor 

aktivitelerine direk katılımcı veya izleyici olarak dâhil olabilirler. İzleyici olarak 

dâhil olan katılımcılara spor tüketicisi adı verilebilir.  

Spor geçmişte olduğu gibi günümüzde de ilgi çeken ve milyarlarca doların 

harcandığı bir endüstri olarak değerlendirilmektedir (Argan ve Katırcı, 2015:3-5). 

Sporun zaman geçirme ve eğlenme gibi özellikleri katılımın yoğun olmasını 

sağlamıştır. Öyle ki, sporun bu kadar büyük bir endüstri halini alması arkasındaki 

toplumsal katılım sayesinde olmuştur (Altunbaş, 2007:93). Ayrıca sportif 

faaliyetlerin, organizasyonların, spor alanlarının (Rein, vd., 2007:9), medyanın 

artan ilgisi ve yatırımcılar için cazip bir ekonomik faaliyet olması (Devecioğlu, 

2005:118) ve seyredilme oranının artması ürün tanıtım ve reklamlarının spor ile 

ilişkilendirilmesine neden olmuş ve spor endüstrisi tamamen farklı bir boyut 

kazanmıştır. Hem izleyici olarak hem profesyonel olarak spor organizasyonlarına 

katılımın artması, medyada yayınlanma oranının artması ve endüstrideki çalışan 

sayısındaki artışlar spor endüstrisinin başka bir boyut kazanmasına olanak 

sağlamıştır (Shank ve Lyberger, 2015:13-16). Spor endüstrisinin gösterdiği bazı 

özellikler şöyle sıralanabilir (Argan ve Katırcı, 2015:4): 

 Katılımlı bir endüstridir. 

 Seyir etme imkânı sunar. 

 Spor için gerekli organizasyonların yapılmasını; tesislerin, araç ve 

 gereçlerin hazırlanmasını sağlar. 
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 Spor kulüplerinin eşyalarının tutundurma faaliyetlerine katkı sağlar. 

Bu özellikler dışında spor endüstrisinin üç bileşeni olduğu söylenebilir. 

Bunlardan ilki sporun kendisinin organize edilmesi, ikincisi spor ile alakalı 

ürünlerin üretilmesi ve üçüncü olarak da spor faaliyetleri ile alakalı ürünlerin 

satışının yapılmasıdır (Pedersen ve Thibault, 2014:13). Bunların yanı sıra spor 

ürünleri dışındaki ürünlerin de tanıtımı ve pazarlaması spor etkinlikleri 

aracılığıyla yapılmaktadır. Bu durum spor pazarlamasının hem spor kulüpleri, 

hem organizatörler hem de spor dışı alanlardaki işletmeler ve farklı sektörler 

tarafından yoğun şekilde kullanılmasına neden olmuştur.  

Şekil 1: Spor Endüstrisinin Diğer Sektörlerle İlişkisi 

 

Kaynak: Devecioğlu, 2005:121 
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Sektörü
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Sektörü

Medya 
Sektörü
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Sektörü

Üretim 
Sektörü
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2.2. Spor Pazarlaması Kavramı 

Spor endüstrisinde yaşanan gelişmeler özellikle sporu takip eden kitlenin 

milyarları bulması, bu kitlenin isteklerinin yerine getirilebilmesi ve diğer 

sektörlerin bu kitleye spor aracılığı ile ulaşma çabaları spor pazarlaması 

kavramının doğmasını sağlamıştır. Spor pazarlaması ilk olarak 1978 yılında 

Advertising Age dergisi tarafından kullanılmıştır (Shilbury, vd., 2009:14). O 

tarihten sonra spor pazarlaması görüldüğü üzere farklı tanımlamalar almıştır ve 

farklı alanlarda kullanılmıştır. Temelde spor pazarlamasının iki farklı açıdan 

tanımlaması yapılabilir. İlk olarak sporun pazarlaması, ikincisi ise spor aracılığı 

ile pazarlama yapılması (Shilbury, vd., 2009:14; Milne ve McDonald, 1999:3). 

Spor pazarlaması spor ürünlerinin, hizmetlerinin ve diğer ürünlerin pazarlama 

konsepti uygulanarak spor organizasyonları aracılığıyla pazarlanması süreci 

(Smith, 2008:3) ve spor tüketicilerinin  ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmek 

amacıyla yapılan faaliyetlerin bütünüdür (Mullin, vd., 2000:8-9). Başka bir tanıma 

göre ise spor pazarlaması, spor ürünlerinin üretim, fiyatlandırma, dağıtım ve 

tanıtım faaliyetlerinin geliştirilip uygulanması sürecidir (Schwarz ve Hunter, 

2008:14). 

Literatürde yapılan tanımlamalar dikkate alındığında spor pazarlaması ile 

ilgili üç etmenin öne çıktığı söylenebilir. Bu etmenleri temel alarak spor 

pazarlaması üç farklı pazarlama hedefi ile açıklanabilir. Bunlardan ilki, sporun 

veya organizasyonun kendisinin pazarlanması ve katılımın sağlanması, ikincisi 

spor ürünlerinin pazarlanması ve üçüncü olarak da spor dışı ürünlerin spor 

aracılığı ile pazarlanması. 

Bu bilgiler ışığında spor pazarlaması, spor organizasyonlarının, spor 

ürünlerinin, spor dışı ürün ve hizmetlerin pazarlama stratejileri kullanılarak spor 

taraftarlarının ve tüketicilerinin ihtiyaçlarını giderecek faaliyetler süreci olarak 

tanımlanabilir. Shank ve Lyberger’e (2015:5) göre de spor pazarlaması, 

geleneksel pazarlama prensiplerinin spor ürünlerinin ve spor ile bağdaşlatırarak 
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spor dışı ürünlerin pazarlanmasını sağlayan faaliyet ve süreçler bütünüdür. Bu 

bağlamda spor pazarlaması iki farklı kapsamda değerlendirilebilir. İlki spor 

pazarlaması spor tüketicilerinin isteklerini tatmin etmek için geliştirilen bir 

süreçtir. Bu ihtiyaçlar spor kıyafetleri gibi somut ürünler olabilirken, spor 

organizasyonlarına katılım, izleme, eğlenme gibi soyut ürünlerde olabilmektedir. 

İkincisi ise spor aracılığı ile spor dışı alanlardaki ürünlerin ve hizmetlerin 

tanıtımının yapılmasıdır. Televizyon ekranında herhnagi bir spor organizasyonu 

izleyen bir kişi bira, araba ve birçok farklı türde ürünlerin reklamlarını 

görmektedir (Mullin, vd., 2000:13)  

Sporun izleyici kitlesinin milyarları bulması, işletmelerin spor 

organizasyonları aracılığı ile yoğun bir tüketici kitlesine ulaşmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu kitleye ulaşabilmek için işletmeler spor aracılığı ile ürün 

tanıtımı ve reklamı yapabilmektedir. Bunun yanında halka ilişkiler ve marka imajı 

oluşturmak amacıyla sponsorluk anlaşmaları yapılabilmektedir. Ayrıca farklı iş 

alanlarının spora yatırım yapması, sponsorluk anlaşmaları, saygınlık ve imaj 

kazanma isteği gibi amaçlarla spora yatırım yapılması da spor pazarlaması alanına 

girmektedir (Ekmekçi ve Ekmekçi, 2010:26). Spor pazarlamasının bu şekilde 

değerlendirilmesine neden olan kendine has karakteristikleri bulunmaktadır. Bu 

karakteristikler Tablo 6’da görülmektedir (Shilbury, vd., 2009:9). 
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Tablo 6: Sporun Karakteristikleri 

Spor Ürün ve Hizmetlerinin Pazarlanması 
 Spor organizasyonlarında aynı anda hem rekabet hem de işbirliği bulunmaktadır. 
 Sporun tahmin edilememesi ve güçlü kişisel özelliği nedenleri ile spor tüketicileri 
kendilerini uzman olarak değerlendirirler. 

Sporun Ürünü 
 Spor her zaman soyut ve özneldir. 
 Spor tutarsızdır ve tahmin edilemez. 
 Pazarlama faaliyetleri temel faydadan ziyade yan ürünlere odaklanmalıdır. 
 Spor genel olarak toplumsal olarak tüketilir ve tüketici tatmini her zaman toplumdan 
etkilenir. 
 Spor hem bireysel hem endüstriyel bir üründür. 
 Spor güçlü kişisel kimlik ve duygusal bağ oluşturur. 
 Spor küresel bir görselliğe sahiptir ve hayatın bütün elementlerini içinde barındırır. 
Sporun Fiyatı 
 Tüketicilerin ödedikleri fiyat her zaman genel maliyetten oldukça düşüktür. 
 Dolaylı gelirler (yayın hakları), direkt gelirlerden (bilet fiyatları) her zaman yüksektir. 
 Spor programları genelde kar amacı ile yapılmaz. 
 Fiyatlandırma maliyeti kurtarmaktan ziyade tüketicinin ödeyebileceği miktara göre 
belirlenir. 
Sporun Tanıtımı 
 Sporun medya tarafından geniş alanlara yayılması spor pazarlamasının önemini azaltmıştır. 
 Sporun yüksek izlenme oranı neticesinde birçok işletme kendini spor ile bağdaştırmayı 
istemektedir. 
Sporun Dağıtımı 
 Spor ürünlerinin genelde fiziksel bir dağıtımı yapılmaz. Çoğu spor ürünleri aynı anda sabit 
bir yerde üretilir, dağıtılır ve tüketilir. Spor malzemeleri, mağazaları ve yayınları bu durumdan ayrı 
değerlendirilir. 

Kaynak: Shilbury, vd., 2009:9 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde sporun daha çok bir hizmet ürünü olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. Bunun sebebi sporun göstermiş olduğu 

karakteristiklerden kaynaklanmaktadır. Öte yandan takım formaları, spor 

kıyafetleri gibi ürünler de spor pazarlamasının alanına girmekte ve sporu sadece 

hizmet olmaktan çıkarmaktadır. Çünkü spor pazarlama konseptleri kullanılarak 

hem hizmet hem üretim hem de iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. 

2.3. Spor Endüstrisinin Pazarlama Karması Elemanları 

Pazarlama karması 4 temel elemandan oluşmaktadır; ürün, fiyat, dağıtım ve 

tutundurma. Pazarlama karması elemanları spor endüstrisinde kulüp ve 

kurumların taraftarlara en hızlı ve en etkili şekilde ulaşabilmelerine katkı 

sağlamaktadır. Endüstrinin en önemli pazarlama karması elemanı üründür. Çünkü 
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ürün taraftarı veya tüketiciyi cezbeden elemandır. Fiyat, spor tüketicisinin 

organizasyona katılıp katılmaması noktasında etkili olan bir etmendir. Tüketici 

ödenecek bedelin ürünün kalitesi uyuşmasını beklemektedir. Spor 

organizasyonları, tüketicileri yarışmalara çekebilmek için farklı fiyat stratejileri 

izleyebilmektedir. Dağıtım elemanı spor endüstrisinin gelişmesine önemli 

katkılarda bulunmuştur. Stadyum, mağaza, Tv ve internetin spor dağıtımında ön 

sıralarda geldikleri söylenebilir. Sporun daha fazla kitleye hitap edebilmesi 

açısında dağıtım stratejileri önem arz etmektedir. Spor pazarlaması karmasının 

son elemanı olan tutundurma, spor tüketicilerini spor ürünlerini tüketmek için 

teşvik etmektedir. Yarışmaların ve karşılaşmaların nerde ne zaman yapılacağı ve 

fiyatı tutundurma çalışmaları sayesinde duyurulmaktadır. Ayrıca katılımın artması 

için farklı promosyonlar ve yarışmalar düzenlenmektedir. 

2.3.1. Spor Ürünü 

Genel olarak ürün işletmelerin tüketicilerin ihtiyaçlarını giderebilmek için 

sundukları somut veya soyut herhangi bir şey olarak değerlendirilebilir. Spor 

ürünü hem soyut hem somut olabilmektedir (Mullin, vd., 2007:148) bu nedenle 

spor ürünü hakkında farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bir tanıma göre spor ürünü 

katılımcılara, izleyicilere ve sponsorlara fayda sağlamak için düzenlenmiş ürün 

veya hizmetlerdir (Shank ve Lyberger, 2015:262). Başka bir tanıma göre sporda 

ürün iki takımın karşılaşmasıdır ve ürün karşılaşmanın sona ermesinden sonra 

yapılan yorumlar ve analizler neticesinde hala tüketilmektedir (Gladden ve Funk, 

2002:56).  

Bühler vd., göre ise (2006:5) spor ürünleri, temel ürün ve yan ürünler olmak 

üzere ikiye ayrılır. Temel ürün spor olayının kendisi iken yan ürünler satış, yemek 

servisi, sağlık, bilgi hizmetleri gibi temel ürünü destekleyici faaliyetlerdir (Bühler 

vd., 2006:5). Başka bir yaklaşıma göre spor pazarlaması konseptinde ürün 

hakkında üç farklı tanımlama yapılabilir, birincisi ürün sporun eğlencesidir, ikinci 
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olarak sporun heyecanı ile ilgili mal ve hizmetlerdir, ve üçüncü olarak da spor 

ürünü her iki tanımı birden kapsamaktadır (Mason, 1999:405). 

Constantinescu’ya (2011) göre spor ürünü insan aktivitesi ile alakalı olduğu 

için diğer ürünlerden önemli derecede farklı karakteristikler göstermektedir. 

Bunlar: 

 Spor organizasyonları ve müsabakalar iki takımın iş birliği neticesinde 

 ortaya çıkmakta ve bu spor ürünü şeklini almaktadır. 

 Spor ürünü nesneldir ve tam olarak ölçümü yapılamaz. 

 Spor ürünü sabit değildir ve tahmin edilemez. 

 Odak noktası asıl ürün olmaktan çok yan ürünlerdir. 

 Spor ürünü topluma açık üretilir ve tüketilir. 

 Spor bireysel tüketicileri ve diğer işletmeleri hedefler. 

 İçerik ve kalite kontrolü oldukça zayıftır. 

 Sporun küresel bir etkisi mevcuttur. 

Spor ürünü hem soyut hemde somut olabilmektedir (Argan ve Katırcı, 

2015:201). Spor türleri, katılımcılar, yarışma, takım (Ekmekçi ve Ekmekçi, 

2010:27), spor ürünleri, lisanslı ürünler sporun somut ürünleri olarak 

değerlendirilirken; spor olaylarının bir sonucu olan turizm, kültür ve eğlence 

hizmetleri (Shilbury, vd., 2009:90) spordan elde edilen eğlence, mutluluk gibi 

duygular is sporun soyut ürünleri olarak değerlendirilebilir. 
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Şekil 2: Spor Ürünü 

 

Kaynak: (Mullin, vd.,  2007:150; Bühler, vd., 2006:5; Ekmekçi ve Ekmekçi, 2010:27; Shilbury, Westerbeek, vd.,  
2009:90) 

Şekil 2’de görüldüğü üzere spor ürününün iki farklı özelliği bulunmaktadır. 

İlk olarak spor ürünü asıl ürün ve yan ürünler olarak ikiye ayrılır. Asıl ürün 

sporun kendisi ile alakalı olan direkt ürünlerdir. Sporun kendisi, oyuncular, 

malzeme ve ekipmanlar gibi. Yan ürünler ise sporun sağladığı değeri, heyecanı 

arttıran ürün, hizmet ve sponsorluklardır. Spor ürününün ikinci özelliği ise hem 

ürün hem de hizmet şeklini alabilmesidir. Takım, oyuncular, donanım ve lisanslı 

ürünler fiziksel ürün sınıfına örnek verilebilir. Sağlık, turizm ve sporun verdiği 

coşku, heyecan da soyut ürünlere örnek verilebilir. Bunun yanında spor 

organizasyonlarının spor dışı kurumlar, işletmeler tarafından tanıtım ve imaj 

amaçları için kullanılmasından dolayı spor ürünü sınıfına spor dışı ürünler de 

dâhil edilebilir. 
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2.3.2. Spor Fiyatı 

Fiyat herhangi bir ürünün veya hizmetin kullanım hakkının kazanılmasını 

sağlayan ödenen bedeldir. Fiyatlandırma bir ürünün veya hizmetin başarılı bir 

şekilde pazarlanabilmesini ve konumlandırılmasını sağlayan önemli bir etmendir. 

Smith’ e (2008:129) göre fiyat tüketicilerin spor ürünleri ve hizmetleri için feragat 

etmeyi göze aldıkları şeydir. Bu para, zaman, enerji gibi farklı anlamları ifade 

edebilir. Spor ürün veya hizmetlerinin fiyatı, sağladıkları somut veya soyut 

faydalardan etkilenebilir (Shank ve Lyberger, 2015:504). Bu nedenle spor 

tüketiminde fiyat tüketici karar verme aşamasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Spor endüstrisinde birden fazla ürünün fiyatlandırması yapılmaktadır. 

Bunlar bilet, üyelik, TV ve uydu yayını, özel uygulamalar vs. (Masteralexis, vd., 

2012:53). Spor müsabakalarında bilet ve koltuk fiyatlandırması spor 

fiyatlandırmasının en önemli konularından birisidir. Sezonluk veya maçlık 

biletlerin fiyatlandırması değişiklik göstermektedir. Koltuğun konumuna, 

rahatlığına göre fiyatlandırma yapılmakla birlikte sosyal sınıf farkı ve gelir farkına 

yönelik fiyatlandırmalar da yapılmaktadır. Örneğin localar, VİP koltuklar gibi. 

Bununla birlikte bilet fiyatları takımın başarısı, paraya duyulan ihtiyaç, halkla 

ilişkiler, pazar tepkisi, taraftar aidiyeti, lig ortalama bilet fiyatı (Reese ve 

Mittelstaedt, 2001:228) taraftar geliri, nüfus, yeni stadyum (Patrick ve Mondello, 

2003:77)  taraftarın yaşadığı sosyoekonomik çevre gibi faktörlerden 

etkilenmektedir. 

Bunun yanında yayın hakları, reklamlar ve sponsorluklar da spor 

fiyatlandırması kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca spor ürünlerinin ve 

kulüp kaynaklarının önemli bir kısmını linaslı ürünlerden elde edilen gelirler 

belirlemektedir. Özellikle futbol taraftarları tuttukları takım ile aynı şehirde 

olmamalarına rağmen bu tarz ürünleri çok sık tüketme eğilimi göstermektedirler. 

Bu nedenle lisanslı ürünlerin fiyatlandırma stratejilerinin dikkatli yapılması 

gerekmektedir. Spor tüketicileri için asıl ürünün yani oyunun önemli olmasına 



41 

 

rağmen spor organizasyonları yan ürünlerden oldukça fayda sağlamaktadırlar 

(Shilbury, vd., 2009:108). 

2.3.3. Spor Dağıtımı 

Dağıtım, ürün veya hizmetin tüketici kullanımına sunulmasını sağlayan 

faaliyetler bütünü olarak değerlendirilebilir. Spor pazarlamasında dağıtım daha 

çok sporun olayının yapıldığı yer olarak değerlendirilmektedir. Spor 

pazarlamasında yer tüketicinin ürüne veya hizmete ulaşabildiği bölge, alan veya 

tüketicinin ürüne veya hizmete ulaşabilmesini sağlayan dağıtım faaliyetleridir 

(Smith, 2008:152). Spor dağıtımında yer stadyum, salon, TV, internet, açık ve 

kapalı alanlar olarak değerlendirilebilir.  

Spor dağıtımının önemli bir özelliği genellikle spor ürünlerin fiziksel olarak 

dağıtımının yapılamamasıdır (Shilbury, vd., 2009:127). Spor ürünü genelde bir 

hizmet özelliği gösterdiği için spor dağıtımında böyle bir durumla 

karşılaşılmaktadır. Bu nedenle spor ürünlerinde dağıtımda farklı durumlar söz 

konusu olabilmektedir. Yeni bir stadyumun nereye yapılacağı, uygun spor 

kompleksinin nerde bulunabileceği, biletlerin en etkili şekilde nasıl dağıtılması 

gerektiği spor yöneticilerinin vermesi gereken önemli  kararlardır (Shank ve 

Lyberger, 2015:53). Bu kararlardan ilki asıl ürünün dağıtımının yapılmasıdır. 

Yani stadyumlar, spor kompleksleri, açık ve kapalı alanlar. Stadyumlar oyunların 

üretilip tüketildiği yerler oldukları için spor dağıtımında oldukça önemli bir yere 

sahiptir (Westerbeek ve Shilbury, 1999:2). 

İkinci durum ise malzemelerin üretilip dağıtımının yapılması ve spor 

olaylarının TV veya internet üzerinden dağıtımının gerçekleştirilmesidir. Spor 

ekipmanlarının formaların, ve diğer malzemelerin üretilip dağıtım aşamasından 

geçmesi farklı bir dağıtım sistemi gerektirmektedir. Malzemelerin üretilip 

tedarikçiler aracılığı ile tüketicilere ulaştırılması bu sistemde temeldir. Bir diğer 

husus ise spor müsabakalarının TV, uydu ve internet üzerinden yayınının 
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yapılmasıdır. Bu durum müsabakanın yapıldığı yerde bulunamayan spor 

tüketicilerinin ürüne ulaşabilmesini sağlamaktadır. Örneğin dünya kupası 

müsabakaları farklı ülkelerde farklı saatlerde yayınlanabilmekte ve tüketici sayısı 

milyonları bulmaktadır. 

2.3.4. Spor Tutundurması 

Tutundurma bir ürün veya hizmetin hedef pazara tanıtılmasını sağlayan 

faaliyetler bütünüdür.  Spor pazarlamacıları da tutundurma faaliyetleri aracılığı ile 

spor tüketicileri ile iletişime geçip, onlara ürün hakkında bilgi verir, ürünü 

hatırlatır ve satın almaya ikna etmeye çalışırlar (Smith, 2008:170). Shank ve 

Lyberger’ e göre spor tutundurmasında başlıca araçlar reklam, kişisel satış, satış 

promosyonları, halkla ilişkiler ve sponsorluklar olarak sıralanabilir (2015:344). 

Diğer taraftan Irwin, vd. (2008:4) göre reklam, tanıtım, kişisel temaslar, teşvikler, 

atmosfer, lisans anlaşmaları ve sponsorluklar sporda tutundurmanın başlıca 

araçlarıdır.  Spor pazarlamacıları bu araçlar ile spor tüketicilerini ürün veya 

hizmetler hakkında bilgilendirir, farkındalık yaratır ve satın alma davranışını 

oluşturmaya çalışırlar. Spor pazarlamasında tutundurmanın amacı marka sadakati, 

ürün güvenilirliği, imaj geliştirme ve marka konumlandırması yapmak  olarak 

sıralanabilir (Schwarz ve Hunter, 2008:214). 

Sporda tutundurma genellikle spor malzemeleri, lisanslı ürünler ve 

karşılaşmalar üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle takım formaları, lisanslı ürünler ve 

bilet fiyatları en çok promosyonun yapıldığı alanlar olarak değerlendirilebilir. 

Örneğin bir futbol karşılaşmasında spor kulübü belirli bir miktarda lisanslı ürün 

satın alan taraftara maç bileti hediye edebilmektedir. Bu sayede hem satış 

gerçekleşmekte hem de organizasyona katılım sağlanmaktadır. Bunun yanında 

yeni bir spor ve oyun türü ortaya çıktığı zaman tutundurma faaliyetleri yoğun 

olarak kullanılabilmekted ve spor türü hakkında gerekli bilgiler spor tüketicilerine 

sağlanmaktadır (Shilbury, vd., 2009:171-172). Sporun özellikleri, eğlendirici ve 
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eğitici yanları ile ilgili bilgiler reklamlar aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıp katılım 

sağlanabilir ve oyun hakkında farkındalık oluşturulabilir. 

 Sporda tutundurma ile ilgili diğer bir konu ise spor organizasyonlarının 

diğer işletmeler tarafından kullanılmasıdır. Bilindiği gibi spor çok yaygın bir 

kitleye sahiptir ve izleyici sayısı milyonlara ulaşabimektedir. Bu nedenle spor, 

birçok organizasyon ve işletme için müşteriler ile iletişime geçmekte sıklıkla 

kullanılan bir promosyon aracı olmuştur (Shank ve Lyberger, 2015:344). Spor dışı 

işletmeler ve organizasyonlar reklam ve sponsorluklar aracılığı ile ürün tanıtımı 

yaparak farkındalık yaratmakta ve olumlu bir marka imajı oluşturmaya 

çalışmaktalar. 

2.4. Sporda Tüketici Kavramı 

Spor tüketici davranışı bireylerin spor ürün veya hizmetlerini seçme, alma 

ve tüketme faaliyetlerinin bütünüdür (Shilbury, vd., 2009:43). Sporda tüketici 

genellikle taraftar olarak tanımlanmaktadır. Taraftar, kendini belirli bir spor 

ürününü tüketmeye adamış heyecanlı fanatik olarak tanımlanabilir (Hunt, vd., 

1999:440; Wakefield, 2007:4).  

Literatürde spor tüketicileri katılımcılar ve izleyiciler olarak iki gruba 

ayrılmıştır (Schwarz ve Hunter, 2008; Pedersen ve Thibault, 2014; Shilbury, vd., 

2009: Shank ve Lyberger, 2015). Diğer taraftan Smith, spor tüketicisini dört gruba 

ayırmıştır. Bunlardan ilki spor ürünleri, malzemeler, gazete, dergi vs. ürünleri 

satın alan gruptur; ikinci grup spor hizmetlerini satın alan tüketici grubudur; 

üçüncü grup spor organizasyonlarına direk katılım sağlayan tüketicilerdir; son 

grup ise taraftarlar ve izleyicilerden oluşmaktadır (2008:34). Bu tüketici 

gruplarına ek olarak spor malzemeleri satın alan, spor yayın haklarını satın alan 

işletmeler  ve organizasyonlar da birer tüketici olarak değerlendirilebilir.  

Spor tüketicileri motivasyon, algı ve davranışlarına göre segmentlere 

ayrılırlar, bu davranışları deneyim ve ilgi alanlarına göre geliştirirler (Pedersen ve 
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Thibault, 2014:320). Bu nedenle bireylerin katılım motivasyonları farklılık 

gösterebilmektedir. Kişisel özellikler göz önünde bulundurulduğu zaman farklı 

spor türlerinin farklı katılımcıları ve izleyicileri bulunmaktadır (Goldstein, 

1989:176). Spor organizasyonlarına katılımda etkili olan motivasyonlar ile spor 

organizsyonlarını izlemede etkili olan motivasyonlar farklılık göstermektedir 

(Pedersen ve Thibault, 2014:324). 

Schwarz ve Hunter’a göre spor tüketici davranışını etkileyen üç önemli 

faktör bulunmaktadır sosyalleşme, dahil olma ve bağlanma (2008:107). Pedersen 

ve Thibault’ya göre İnsanların spor organizasyonlarına katılımlarında temelde üç 

motivasyon bulunmaktadır: başarı motivasyonu, sosyal motivasyon ve üstünlük 

motivasyonu (2014:322). Smith’e göre ise psikolojik motivasyonlar, sosyo-

kültürel motivasyonlar  ve benlik algısı spor taraftarı olmayı etkileyen 

motivasyonlardır (2008:36). Bu motivasyonlar dışında bireylerin spor tüketicisi 

olma nedenleri spor yapma motivasyonu ile paralellik gösterebilmektedir. Başka 

bir deyişle taraftarlar eğlenmek, zaman geçirmek, stres atmak; oyuncular meslek 

edinmek, para kazanmak; işletmeler ve organizasyonlar müşterilere ulaşabilmek 

gibi motivasyonlar nedeniyle spor tüketicisi olabilmektedir. 

2.5. Sosyal Medyada Spor Pazarlaması İletişimi 

Sosyal medyanın kullanıcılarına sunmuş olduğu hızlı, karşılıklı ve 

etkileşimli iletişim spor endüstrisinde uygulama alanı bulmuştur. Rothschild’ e 

göre spor endüstrisinde geleneksel pazarlama anlayışının yerini sosyal medya 

almaktadır (Rothschild, 2011:147-148). Sosyal medya platformlarının popüler 

olması spor organizasyonlarını, kulüplerini ve sporcuları da sosyal medyayı 

kullanmaya yönlendirmiştir. Bu sayede sporcular ve kulüpler taraftarlar ile daha 

hızlı iletişime geçebilmekte, ürün tanıtımı, bilet satışı yapabilmekte ve 

kampanyalar araçlığı ile taraftarların takımlarına olan bağlılıklarını 

arttırabilmektedirler. Sosyal medya spor kulüplerine ve organizasyonlarına geniş 

taraftar topluluğuna düşük maliyetler ile ulaşabilme, etkileşim sağlayabilme ve 
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marka bilgilendirmesi yapabilme olanağı sunmaktadır (Wysocki, 2012:9). Sosyal 

medya sayesinde spor kulüpleri ve organizatörler taraftarları sadece tüketici 

olarak değil onları aynı zamanda birer ortak, aracı ve etkileyici faktör olarak 

değerlendirmeli ve sağlam ilişkiler kurmalıdırlar (Williams ve Chinn, 2010: 427). 

Sosyal medya platformları sayesinde spor kulüpleri ve sporcular taraftarlar 

ile hızlı ve etkileşimli iletişim kurabilme imkânına kavuşmuşlardır. Hem kulüpler 

hem taraftarlar kulüp veya sporcular ile ilgili paylaşımlarda bulunmakta ve 

etkileşim sağlanmaktadır. Taraftarlar isteklerini ve eleştirilerini kolayca 

iletebilmekte ve kulüpler taraftarların paylaşımlarını dikkate alarak bu istek ve 

eleştirilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmektedir (Hambrick ve Kang, 

2014:4). Buna ek olarak spor tüketicilerinin gittikçe artan bir şekilde medyanın 

etkisinde kaldığı bir ortamda, sosyal medyayı bir pazarlama aracı olarak kullanan 

kulüpler rekabet avantajı elde edebilmektedirler (Thompson, vd., 2014:44). Bu 

bağlamda 14 spor kulübünün sosyal medyada sayfaları incelenmiş ve kulüpler 

tarafından yapılan paylaşımlar 11 kategoriye ayrılmıştır.  

Resmi Açıklamalar, Haberler: İncelenen spor kulüplerinin tamamı sosyal 

medya hesaplarını taraftarları kulüp ile ilgili gelişmeler ve haberler hakkında 

bilgilendirmek amacıyla kullanmaktadırlar. Kulüpte yaşanan son gelişmeler, 

kongre bilgisi, basın açıklamaları sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara ve 

diğer kullanıcılara duyurulmaktadır. Örneğin Bursaspor genel kurul ile ilgili 

bilgiyi Facebook üzerinden paylaşmıştır. Fenerbahçe kamuoyunu kulüp ile ilgili 

gelişmeler hakkında aydınlatmak için Facebook hesabından paylaşım yapmıştır. 

Aynı şekilde Beşiktaş kulübü genel kurul toplantısı çağrı ilanını Twitter üzerinden 

yayınlamıştır. Ayrıca sporcular veya yöneticiler ile yapılan röportajlar ve yapılan 

açıklamalar paylaşılan link aracılığıyla kullanıcıları ve takipçileri kulübün ana 

sayfasına yönlendirmekte ve ana sayfa trafiğini arttırmaktadır. Ayrıca amatör 

branşlar ile ilgili gelişmeler duyurular, haberler de taraftarlara duyurulmaktadır. 

Örneğin Manchester United takımı amatör branşın şampiyonluğunu paylaşmıştır, 
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Beşiktaş voleybol ve hentbol branşlarındaki başarıları ve kadın futbol takımının 

şampiyonluğunu paylaşmıştır, Galatasaray ve Fenerbahçe basketbol takımlarının 

başarılarını paylaşmıştır. Anadolu Efes kulübü amatör branşlar ile ilgili en çok 

paylaşım yapan kulüp olarak göze çarpmaktadır. 

Etkinlik, Faaliyet Bilgisi: Sosyal medya hesapları incelendiği zaman 

kulüplerin katıldıkları, katılacakları faaliyetler fotoğraflar ve videolar aracılığı ile 

taraftarlara ve takipçilere duyurulmaktadır. Örneğin Pınar Karşıyaka sosyal 

sorumluluk kapsamında ‘’koşamayanlar için koşuyoruz’’ etkinliğini fotoğraflar 

aracılığı ile Twitter üzerinden duyurmuştur. 

Resim 1: Pınar Karşıyaka Koşamayanlar İçin Koşuyoruz 

 

Aynı şekilde Beşiktaş kulübü mağaza açılışı etkinliğini, Trabzonspor mobil 

store aracının uğradığı yerleri Twitter üzerinden paylaşmıştır. Galatasaray 

TopSende etkinliği ile ilgili resim ve videoları Twitter üzerinden paylaşmıştır. 

Maç, Skor, Antrenman Bilgisi: Tabloda incelenen bütün kulüpler maç ve 

skor bilgisini dakika dakika takipçileri ile paylaşmaktadırlar. Manchester United 

oynadığı maç ile ilgili öncesi, sonrası ve canlı olarak paylaşımlarda bulunmuştur. 

Maça hazırlık, kadro bilgisi, taraftarların stadyuma gelişi, takımın stadyuma gelişi 

gibi bilgiler sıklıkla paylaşılmıştır. Aynı şekilde Vakıfbank SK her maç ile ilgili 

periyot sonlarında, molalarda takipçileri bilgilendirmektedir. Real Madrid 

antrenman videolarını ve fotoğraflarını sıklıkla taraftarlarla paylaşmaktadırlar. 
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Ürün Satışı Yönlendirme: Torku Konya, Pınar Karşıyaka, Vakıfbank SK ve 

Eczacıbaşı Vitra dışındaki kulüpler lisanslı ürünler ile ilgili paylaşımlarda 

bulunmaktadırlar. Galatasaray basketbol takımının Avrupa kupalarında gösterdiği 

başarıdan sonra kupa finali için özel ürün üretmiş ve duyurusunu paylaşmıştır. 

Resim 2: Galatasaray Lisanslı Ürün Tanıtımı 

 

Bursaspor kulübü geçmiş formaların üretimine yeniden başlamış ve sosyal 

medya hesaplarından duyurusunu yapmıştır. Formalar taraftarların taleplerine 

göre hazırlanmakta ve taraftarların isimleri formaya yazılmaktadır. Bu sayede 

kulüp forma satış gelirlerini arttırabilmekte ve hatıra forma stratejisi sayesinde 

taraftarları ile ilişkilerini geliştirebilmektedir. 

Resim 3: Bursaspor Lisanslı Ürün Tanıtımı 

 

Beşiktaş kulübü lisanslı ürünlerin reklamlarını futbolcuları kullanarak 

yapmıştır. Bu ürün kategorisi spor formasından ziyade daha günlük 
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kullanılabilecek ürünlerden oluşmaktadır. Sosyal medyayı kullanarak kulüp yeni 

bir ürün kategorisinin reklamını yapmakta ve satışlarını arttırabilmektedir. 

Resim 4: Beşiktaş Lisanslı Ürün Tanıtımı 

 

Trabzonspor ürün bilgisi konusunda en etkili olan kulüplerden birisi olarak 

göze çarpmaktadır. Kulüp ürün bilgisini ve promosyonlarını sıklıkla sayfalarında 

paylaşmaktadır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi yeni sezon ürününün tanıtımı 

yapılmaktadır. 

Resim 5: Trabzonspor Lisanslı Ürün Tanıtımı 

 

Fenerbahçe kulübü de efsane formalarının ve Fenerium ürünlerinin 

tanıtımını özellikle Twitter üzerinden yapmaktadır. Aşağıdaki örnekte kulüp yeni 

bir segmente yönelik üretilen ürünün reklamını yapmaktadır. Sosyal medyayı 

kullanarak kulüp hem yeni ürün kategorisinin tanıtımını yapmakta hem de nu 

segmente kolaylıkla ulaşabilmektedir. 
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Resim 6: Fenerbahçe Lisanslı Ürün Tanıtımı 

 

Barcelona kulübü özellikle Pinterest üzerinden forma ve lisanslı ürün 

tanıtımı yapmaktadır. Barcelona kulübü Pinterest hesabını oldukça etkili kullanan 

kulüplerden birisidir. Pintereset üzerinden yeni sezon lisanslı ürünlerin 

fotoğrafları paylaşılmaktadır. 

Resim 7: Barcelona Lisanslı Ürün Tanıtımı 

 

Twitter ve Facebook üzerinden ürün satış, promosyon gibi paylaşımlarda 

kulüplerin resmi satış sitesinin linki de paylaşılmakta ve takipçiler siteye 

yönlendirilmektedir. Bu sayede siteye tarfik arttırılmakta ve diğer promosyonlar 

ürünler tanıtılmaktadır. 

Bilet Satış ve Yönlendirme: Bursaspor, Pınar Karşıyaka, Eczacıbaşı ve 

Vakıfbank spor kulüplerinin bilet ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulundukları 

gözlenmemiştir. Diğer kulüpler bilet satış noktaları, fiyatları ile ilgili sıklıkla 

paylaşımlarda bulunmuşlardır. Örneğin Beşiktaş yeni stadının açılış karşılaşması 

bilet duyurusunu bilgisini Twitter üzerinden paylaşmıştır. Yine aynı şekilde 
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Konyaspor kupa maçı için bilet bilgisini Facebook sayfası üzerinden duyurmuştur. 

Darüşşafaka Doğuş her maç öncesi bilet bilgisini Twitter üzerinden 

paylaşmaktadır. Ayrıca Darüşşafaka Doğuş 23 Nisan gününe özel çocuk senfoni 

orkestrası konseri için alınan bile ile birlikte maç biletini promosyon olarak alma 

imkanı elde etmişlerdir.  

Resim 8: Darüşşafaka Doğuş Bilet Promosyon 

 

Anadolu Efes kulübü bilet ve kombineler hakkında paylaşımlarda 

bulunmaktadır. Barcelona ve Manchester United kulüpleri maçlar ile ilgili bilet 

bilgisini Pinterest üzerinden paylaşmakta ve taraftarları bilgilendirmektedirler. 

Promosyon, Yarışma, Reklam: Özellikle Twitter ve Instagram üzerinden 

kulüpler promosyonlar ve yarışmalar düzenlemektedirler. Beşiktaş Kartal Yuvası 

mağazalarında indirim olduğunu, ürün promosyonlarını, indirimleri yeni ürün 

tanıtımlarını Twitter üzerinden paylaşmaktadır. Ayrıca Beşiktaş’ın 

sponsorlarından olan Vodafone kendi operatörünü kullanan taraftarlara yönelik 

yapılan promosyonun duyurusu da paylaşılmaktadır.  
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Resim 9: Beşiktaş Sponsor Promosyonu 

 

Fenerbahçe spor kulübü basketbol takımı için özel bir banka (Odebank) 

sponsorluğunda hazırlanan yarışmayla taraftarları Berlin’e davet etmektedir. Bu 

yarışmada Odebank kendisini basketbolun bankası olarak konumlandırmak 

istemektedir. 

Resim 10: Fenerbahçe Sponsor Promosyonu 

 

Eczacıbaşı Twitter ve Instagram üzerinden yarışma düzenleyip kazananlara 

forma vermektedir. Aynı şekilde Vakıfbank kulübü Instagram üzerinden ödüllü 

yarışmalar düzenlemektedir. Düzenlenen yarışmalar sayesinde taraftarlar ile olan 

ilişkiler arttırılmakta ayrıca taraftarlar kulüplerin Instagram hesaplarına 

yönlendirilerek takipçi sayısı arttırılmaktadır. 
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Resim 11: Vakıfbank S.K. ve Eczacıbaşı Vitra Yarışmaları 

 

Trabzonspor da indirim ve promosyonların duyurusunu Twitter ve 

Facebook üzerinden taraftarları ile paylaşmaktadır. Trabzonspor’un özellikle 

promosyon haberlerini paylaşmada diğer kulüplere göre daha aktif olduğu 

görülmektedir. 

Resim 12: Trabzonspor Promosyonları 

 

Torku Konyaspor da Twitter üzerinden bilet satışını arttırmak için ürün 

promosyonu yapmaktadır. Konyaspor kayıtlı bilet satışını arttırabilmek için 

taraftarlarına forma hediye etmektedir. 

Resim 13: Konyaspor Bilet ve Forma Promosyonu 
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Real Madrid kulübü canlı oynanan maç esnasında taraftarlar arasında ödüllü 

yarışmalar düzenlemektedir. Manchester United takımı da VIP sınıfına özel 

promosyon düzenleyerek forma hediye etmektedir. 

Düzenlenen yarışmalar ve promosyonlar dışında kulüpler sponsorları ile 

ilgili reklamların paylaşımını da yapmaktadırlar. Darüşşafaka Doğuş takımın 

sponsorluğunu üstlenmiş olan Seat araba markası ile ilgili takım oyuncularıyla 

video çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştır.  

Resim 14: Darüşşafaka Doğuş Sponsor Reklamı 

 

Bursaspor kulübü sponsorları aracılığı ile imzalı forma kazanma şansını 

Twitter üzerinden taraftarları ile paylaşmaktadır. Bu sayede kulübün sponsorunun 

reklamı yapılmaktadır. Taraftarlar işletmeyi kullanmaya yönlendirilmektedir. 

Resim 15: Bursaspor Sponsor Promosyonu 

 

Yine Galatasaray sponsorlarından biri olan Dumankaya firması ile ortaklaşa 

bir yarışma düzenlemiştir. Düzenlenen yarışma sayesinde takımın sponsorunun 
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tanıtımı yapılmaktadır. Yarışma sayesinde sponsorun sosyal medyada trend 

olması sağlanmaktadır. 

Resim 16: Galatasaray Sponsor Promosyonu 

 

Barcelona kulübü takımın sponsorlarından olan Beko firmasının reklam 

videosunu Twitter üzerinden paylaşmaktadır. Sosyal medya paltformları özellikle 

Twitter ve Facebook üzerinden promosyon, reklam ve yarışma kategorilerinin çok 

sık kullanıldığı görülmektedir. 

Banka ve İletişim Kartları: Sosyal medya platformları analiz edile kulüpler 

arasında 4 şampiyon takımın banka kartları ve iletişim operatörleri ile ilgili 

promosyonlar sıklıkla paylaşılmaktadır. Örneğin Vodafone KaraKartallılar’a özel 

spor ürünlerinde indirim imkanı sunmaktadır. Galatasaray GS Bonus kartı ile ilgili 

promosyonları ve haberleri taraftarları ile paylaşmaktadır. Trabzonspor TS Bonus 

taraftar kartı olan taraftarlarıne özel promosyonlar ve ayrıcalıklar sağlamaktadır. 

Fenerbahçe de Fenercell iletişim kartının tanıtım ve promosyonunu taraftarları ile 

paylaşmaktadır. 

Mobil Uygulama, Dergi Bilgisi: Bu alanda en aktif spor kulüplerinin 

Beşiktaş ve Manchester United oldukları gözlenmiştir. Beşiktaş hem dergi hem de 

mobil uygulama reklamlarını ve bilgilendirmesinin özellikle Twitter üzerinden 

çok sık paylaşmaktadır. Yanı şekilde Manchester United takımı da derginin 

tanıtım ve promosyonlarını sıklıkla paylaşmaktadır. Bunun dışında Fenerbahçe 

spor kulübü hem mobil uygulama hem de kulüp radyosu ile ilgili paylaşımlarda 
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bulunmaktadır. Galatasaray ve Trabzonspor mobil uygulama tanıtımını 

yapmaktadır.



BÖLÜM 3 

3. SAHA ARAŞTIRMASI 

Çalışmanın bu bölümünde spor pazarlamasının sosyal medya ile nasıl bir 

etkileşimde olduğu araştırılacaktır. Bu bağlamda öncelikle konuyla ilgili daha 

önce yapılmış çalışmalar incelenecektir. Araştırmanın başında öncelikle spor 

kulüplerinin sosyal medya platformlarını nasıl ve ne amaçla kullandıkları seçilen 

örnek kulüpler üzerinden araştırılarak kulüplerin yaptıkları paylaşımlar çeşitli 

kategorilere ayrılacaktır. İkinci aşamada çalışma alanı olarak seçilen Beşiktaş 

kulübünün sosyal medya kullanımı incelenecektir. Bu bağlamda kulübün sosyal 

medya sorumlusu işe iletişime geçilip kulübün sosyal medya stratejisi hakkında 

bilgiler elde edilecektir. Üçüncü aşamada spor endüstrisinin birer tüketicisi olan 

kulüp taraftarlarının kulübü sosyal medyada takip etme motivasyonlarını 

belirlemek amacıyla odak gurup çalışması yapılacaktır. Çalışmanın son aşamasını 

ise sosyal medyada spor pazarlamasının etkisini ölçmek amacıyla geliştirilmiş 

olan anketin uygulanması oluşturmaktadır. 

Ayrıca çalışmanın amacı ve önemi, kapsamı ve sınırlılıkları hakkında bilgi 

verilecektir. Bunun dışında araştırma modeli, veri toplama yöntemi ve analizler ile 

ilgili bilgilere de yer verilecektir. 

3.1.Literatür Taraması 

Araştırmanın bu bölümünde konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan 

bahsedilecektir. Yapılan çalışmalar sosyal medyanın kullanım amacına ve 

kullanıcısına göre değişmekle beraber genellikle iletişime Geçme, ilişkileri 

geliştirme ve ürün ve bilet satışı yapma gibi konular etrafında toplanmaktadır. 

Yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya özellikle tutkulu genç taraftarlar 

ile iletişime geçmede önemli bir role sahiptir.  Araştırmanın sonuçlarına göre 

sosyal medya sayesinde taraftarlar liglere daha çok ilgi duymakta ve sponsorlar ile 

birden fazla noktada bir araya gelebilmektedir (Broughton, 2010). 
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Williams ve Chinn (2010: 435-436) çalışmalarında ilişkisel pazarlama ve 

sosyal  medya araçlarını spor endüstrisi bağlamında incelemişlerdir. Onlara göre 

sosyal medya araçları taraftarlar ile ilişkileri sağlamlaştırmak prensibi ile etkin bir 

şekilde kullanılabilir. İlişkisel pazarlama dinamiklerinin sosyal medyada etkin 

kullanılması taraftarlar ile olan ilişkiyi güçlendirecek ve taraftarların takıma olan 

bağlılıklarını arttıracaktır. Aynı zamanda platformlarda bazen düzenlenecek olan 

faaliyetler ile lisanslı ürün satışı yapılabilecek ve külüpler ekstra gelir elde 

edebilecektir. 

Witkemper vd. (2012:179-180) üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmaya 

göre taraftarlar spor kulüplerini sosyal medya üzerinden dört temel motivasyon 

nedeniyle takip etmektedirler. Bunlar eğlenme, zaman geçirme ve taraftarlıktır. 

Buna bağlı olarak takımlar daha etkili içerikler ve paylaşımlar ile taraftarlar ile 

olan ilişkilerini geliştirebilirler.  

Başka bir çalışma ya göre de (Atalı, 2013) taraftarlar tuttukları takımı sosyal 

medya üzerinden bilgi alma, paylaşımda bulunma, iletişim kurma, ve takıma gelir 

sağlama motivasyonları nedeniyle takip etmektedirler. 

Kuyucu (2014:173-174) Türkiye ve Avrupa’da başarılı olan takımların 

sosyal medya hesaplarını incelemiştir. Araştırmaya göre kulüpler kendi 

markalarının pazarlamasını yapmakta, çeşitli etkinlikler oluşturmakta, lisanslı 

ürünlerin pazarlanmakta ve taraftarları bilgilendirici paylaşımlarda bulunmaktadır. 

Watkins’ e göre (2013:74-84) taraftarlar, sosyal kimliklerini belirlemek ve 

taraftar kimliklerini geliştirmek ve tatmin etmek amacıyla kulüpleri sosyal 

medyada takip etmektedirler. Özellikler Twitter’ın kullanılması taraftar ile kulüp 

arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadır. Ayrıca sosyal medya spor kulüpleri ile 

taraftarlar arasında güçlü bir marka ilişkisi kurulabilmesini sağlamakta ve marka 

değerini arttırmaktadır. 
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Yıldız ve Özsoy (2013:30-33) yaptıkları çalışmada Spor Toto 

Süperligindeki kulüplerin resmi internet sitelerini pazarlama açısından incelemiş 

ve kulüplerin aktif internet sitelerine sahip oldukarı gözlenmiştir. Ancak sitelerin 

pazarlama açısından yeterli seviyede ve alt yapıya sahip olmadıkları sonucu 

çıkarılmıştır.  

3.2. Araştırmanın Amacı 

İletişimin yeni ve en etkili kanalı olan sosyal medyanın spor pazarlamasına 

olan etkisinin incelenmesi araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Günümüzde 

sosyal medya platformları kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen iletişim 

kanalları olarak değerlendirilmektedir. Sosyal medya platformlarının kullanıcı 

sayısının yaklaşık 2 milyarı bulmaktadır. Farklı endüstrilerden işletmeler ve 

markalar tüketiciler ile daha iyi ilişkiler kurabilmek, onların deneyimlerini 

öğrenmek, istek ve şikâyetlerine ulaşabilmek için araçları etkin olarak 

kullanmaktadır. Spor endüstrisi de sosyal medyayı taraftarları yani tüketicileri ile 

iletişime geçebilmek için kullanmaya çalışan endüstriler arasında yer almaktadır.  

Kulüpler, sporcular ve organizasyonlar sosyal medya platformları 

aracılığıyla taraftarlarıyla ilişkilerini geliştirmekte, tanıtım ve duyurular 

yapabilmekte, ürün ve bilet satışı ve bilgisi paylaşabilmektedir. Taraftarlar da 

takımları ile daha yakın iletişim kurabilmek ve bilgi alabilmek için sosyal medya 

aracılığı ile takımlarını takip etmektedir. Bu çalışma spor kulüplerinin sosyal 

medya platformlarını kullanarak taraftarları ile nasıl iletişime geçtikleri, 

taraftarlarına neler sundukları; taraftarların takımlarını sosyal medya sayfalarını 

takip etmelerindeki temel motivasyonları, kulübün lisanslı ürünlerine olan 

eğilimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca araştırma, bu konu hakkında 

çalışmak isteyen araştırmacılara ve sosyal medyayı etkin bir pazarlama stratejisi 

olarak kullanmak işletmelere fikir vermeyi amaçlamaktadır. 
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3.3.Araştırmanın Konusu 

Sosyal medya günümüzde en çok kullanılan iletişim aracıdır. Geleneksel 

medyanın aksine kullanıcılar iletişimin yönünü belirlemekte ve içerikler 

eklemektedir. Sosyal medya iletişimin daha hızlı, daha ucuz ve daha etkileşimli 

olmasını sağlamıştır. Bunu fırsat olarak değerlendiren işletmeler tüketiciler ile 

iletişime geçmek ve ürün tanıtımı yapmak, ürün satışı yapmak gibi nedenler ile 

sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Spor kulüpleri de taraftarları ile iletişime 

geçmek ve bağlılıklarını arttırmak için sosyal medyayı etkin kullanmaktadırlar. 

Taraftarlar sosyal medyada kulüp sayfalarını farklı nedenlerden dolayı takip 

etmektedirler. Bu çalışmanın konusu da sosyal medyada taraftarların tutumlarını 

ve davranışlarını incelemek ve taraftarları ile olan iletişimlerini geliştirebilmeleri 

açısından kulüplere öneriler sunmaktır. 

3.4. Araştırmanın Önemi 

Sosyal medya geleneksel iletişimin kurallarını yıkarak, iletişime yeni bir 

bakış açısı kazandırmıştır. Geçmişin tek taraflı olan iletişimi, günümüzde yerini 

sosyal medya aracılığı ile karşılıklı iletişime bırakmıştır. Bu yeni iletişim 

geleneksel iletişime göre tüketiciyi daha çok merkeze almış ve tüketici bu 

iletişimde pasif taraf olmaktan, aktif taraf olmaya geçiş yapmıştır. Böyle bir 

iletişim ve pazarlama ortamında işletmelerin sosyal medyayı aktif ve etkili şekilde 

kullanmaları gerekmektedir Marka hakkında bilgi vermek, farkındalık yaratmak 

gibi temel stratejiler sosyal medya platformları aracılığı ile etkili bir şekilde 

yapılabilmektedir. Spor kulüpleri de taraftarları ile etkileşimi, iletişimi ve bağlılığı 

arttırabilmek, ürün satışı yapabilmek için sosyal medyada aktif rol 

oynamaktadırlar. Bu çalışmada sosyal medyanın spor pazarlamasına olan etkisini 

ölçebilmek için yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu açıdan araştırma özgün olma 

niteliği taşımaktadır ve bu durum araştırmanın önemini arttırmaktadır. Literatürde 

yapılan çalışmalar incelendiği zaman bu konuyla ilgili yeterli ölçek bulunmadığı 

gözlenmiştir. Bu açıdan araştırmada geliştirilen ölçek literatüre ve sonraki 
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çalışmalara katkı sağlaması bakımından önemlidir. Ayrıca geliştirilen ölçek 

yardımıyla taraftarların sosyal medya tutumları incelenip, kulüplere stratejiler 

belirlemelerinde yardımcı olabilecek bilgiler sağlanması ve konuyla ilgili çalışma 

yapmak isteyen araştırmacılara yardımcı olunması araştırmanın önemini 

arttırmaktadır. 

3.5. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın kapsamını Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Kulübü taraftarları 

oluşturmaktadır. Beşiktaş Kulübünün ve taraftarlarının araştırmanın kapsamı 

olarak belirlenmesinde bazı etmenler etkili olmuştur. Öncelikle, Beşiktaş Kulübü 

Türkiye’deki en büyük spor kulüplerinden birisidir ve milyonlarca taraftarı 

bulunmaktadır. İkinci olarak araştırma süresince Beşiktaş kulübü futbol takımı 

Spor Toto Süper Ligde lider konumda ve şampiyonluğun en büyük adayıdır. 

Üçüncü etmen, kulübün resmi stadının yapımı tamamlanmış ve konuyla ilgili 

sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar ve kampanyalar yürütülmüştür. Bu 

nedenlerden dolayı sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve taraftarların bu 

paylaşımlara verdikleri tepkilerin dereceleri ve türleri ölçülmek istenmiştir 

3.6. Araştırma Yöntemi 

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklemin belirlenmesi, veri 

toplama araçları, verilerin toplanması ve analiz edilmesi ile ilgili bilgiler 

paylaşılacaktır. 

 Araştırma betimsel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle nitel ve 

nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Niteliksel araştırma veri 

toplamanın ilk aşamasını oluştururken niceliksel araştırma ikinci aşamasını 

oluşturmaktadır. Araştırmada anket, mülakat ve odak gurup araştırma teknikleri 

birlikte kullanılmıştır. Niteliksel verilerden ölçeğin geliştirilmesi aşamasında 

faydalanılmıştır. 
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3.6.1 Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Beşiktaş Spor Kulübü sosyal medya hesaplarını takip 

eden taraftarlar oluşturmaktadır. Beşiktaş milyonlarca taraftarı olan bir kulüptür 

ama bu çalışma sosyal medya konulu olduğu için araştırma evreni takımın sosyal 

medya sayfalarını takip eden taraftarlardan oluşturulmuştur. Bu bağlamda 

kulübün Facebook sayfasını beğenen toplam 5.888.284 kişi; Twitter hesabını 

takip eden 1.681.056 kişi bulunmaktadır. Çalışma evreni kulübün Facebook 

sayfasının takipçi sayısı üzerinden belirlenmiştir. Evrenin bu şekilde 

belirlenmesinin temel amacı evren büyüklüğünün olabildiği kadar büyük sayıda 

hesaplanarak, bulguların evreni temsil etme gücünün arttırılması 

hedeflenmektedir. 

Evrenin tamamına ulaşmanın zaman ve maliyet açısından kısıtlı olması 

nedeniyle araştırma ana kütleyi temsil eden bir örneklem üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Örneklem hacminin belirlenmesinde Yazıcıoğlu ve Erdoğan 

(2004) tarafından hazırlanan tablo (Ek.1) referans alınmıştır. Bu bağlamda ± 0,05 

örnekleme hatası; p=0,5 (anakütledeki X’in gözlenme oranı) ve q=0,5 

(anakütledeki X’in gözlenmeme oranı) olmak kaydıyla belirlenen örnek kütle 

sayısı (n=384)’tür. Bu bağlamda 13 Mayıs-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

toplamda 689 kişiye kartopu örnekleme ve kolayda örnekleme yöntemleri 

kullanılarak ulaşılmıştır. Kartopu örneklemede başlangıçta bir gurup katılımcı 

rastgele olarak seçilir ve onların referansı ile diğer katılımcılara ulaşılır bu şekilde 

süreç dalga halinde gerçekleştirilir (Malhotra & Birks, 2006;366). Kolayda 

örnekleme ise araştırmacının örneklemi en kolay şekilde belirlediği örnekleme 

yöntemidir (Burns ve Bush, 2015; 226).  

3.6.2 Ölçek Geliştirme 

Çalışmada faydalanılan ölçek daha önce yapılan çalışmalardan, kulüplerin 

sosyal medyadaki paylaşımlarından, kulüp yöneticisi ile yapılan görüşmeden, 
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taraftarlar ile yapılan odak grup çalışmasından ve daha önce yapılmış olan 

çalışmalardan (Atalı, 2013; Witkemper, vd., 2012) derlenerek hazırlanmıştır.   

Ölçek geliştirilirken niteliksel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. İlk 

bölümde araştırma kapsamında belirlenen kriterlere göre seçilmiş olan spor 

kulüplerinin sosyal medya hesapları incelenerek yapılan paylaşımlar kategorilere 

ayrılmıştır. Bu kategoriler kulüplerin daha önce yapmış oldukları paylaşımlar ve 

sosyal medyanın sunduğu olanakları kullanarak paylaşım yapabilecekleri konular 

dikkate alınarak belirlenmiştir. İkinci bölümde araştırmanın evrenini oluşturan 

Beşiktaş Spor Kulübü sosyal medya sorumlusu ile çevrimiçi ortamda mail yoluyla 

bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde ise Selçuk Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri arasından Beşiktaş taraftarları ile odak 

gurup görüşmeleri yapılmıştır. Ayrıca yapılan literatür okuması ve daha önce 

yapılan çalışmalardan ve daha önce yapılmış olan çalışmalar (Atalı, 2013; 

Witkemper, vd., 2012) derlenerek ölçek son halini almıştır.   

3.6.2.1. Kulüplerin Sosyal Medya Sayfalarının İncelenmesi 

Bu bölümde 14 spor kulübünün 11 ulusal ve 3 yabancı olmak üzere sosyal 

medya hesapları incelenerek paylaşımlar 11 farklı kategoriye ayrılmıştır. 

Kulüplerin paylaşımları araştırma süreci içerisinde Nisan ayı içerisinde geriye 

dönük incelenmeye alınmıştır.  Bu kategoriler kulüplerin sosyal medyada 

yaptıkları paylaşımlar ve literatür araştırması sonucunda sosyal medyanın 

kullanılabileceği alanlar dikkate alınarak belirlenmiştir. İncelenen kulüpler 

arasında Türkiye Süperliginde şampiyonluk yaşayan 5 takım, Beşiktaş, 

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor incelenmiştir. Bunlara ek 

olarak bu sezon göstermiş başarılı performans nedeniyle Torku Konyaspor’da 

incelemeye dahil edilmiştir. Ayrıca diğer branşlardan üç tane basketbol kulübü 

Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş ve Anadolu Efes; voleybol branşından da 

Türkiye’nin en başarılı takımları olarak kabul edilen Vakıfbank ve Eczacıbaşı 

kulüpleri dahil edilmiştir.  Pınar Karşıyaka kulübü Türkiye Basketbol liginin son 
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şampiyonu olduğu için, Darüşşafaka Doğuş sponsor desteği sayesinde Avrupa’da 

oynamaya hak kazandığı için, Anadolu Efes ise basketbol liginin en başarılı 

takımlarından birisi olduğu için araştırmaya dahil edilmişlerdir. Ayrıca dünya 

genelinde Facebook ve Twitter sayfalarında en çok beğeni alan ve takipçisi olan 

Barcelona, Real Madrid ve Manchester United kulüplerinin sayfaları da 

incelemeye dahil edilmiştir.  

Tablo 7:Spor Kulüplerinin Sosyal Medya Paylaşım İçerikleri 
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Beşiktaş X X X X X X X X X X X 
Galatasaray X X X X X X X X X X X 
Fenerbahçe X X X X X X X X X X X 
Trabzonspor X X X X X X X X - X X 
Bursaspor X X X X X - X X - X - 
Torku 
Konyaspor X X X X - X X X - X - 

Pınar 
Karşıyaka X X X X - - - - - X - 

Anadolu 
Efes X X X X - X - X - X - 

Darüşşafaka 
Doğuş X X X X X X X X - - - 

Vakıfbank 
SK X X X X - - X - - - - 

Eczacıbaşı 
Vitra X X X X - - X X - - - 

Barcelona X X X X X X X X - X - 
M. United X X X X X X X - X X - 
R. Madrid X X X X X X X X X X - 

Yapılan gözlemler sonucunda, incelenen kulüplerin sosyal medya 

platformlarını etkili bir şekilde kullanmaya çalıştıkları gözlenmiştir. 
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Platformlardan özellikle Twitter’ın etkin olarak kullanıldığı görülmüştür. 

Pazarlama stratejisi bakımından sosyal medya sitelerinin kullanımı dikkate 

alındığında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin sırasıyla Twitter’ı 

etkin bir şekilde kullandıkları incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilen 14 kulüpten 

9 kulübün ürün satış ve bilet satış ve bilgilendirme yaptığı; 12 kulübün ise reklam, 

promosyon ve yarışma paylaşımında bulundukları gözlenmiştir. Kulüplerin 

lisanslı ürünlerin tanıtım ve reklamları sosyal medya üzerinden etkin bir şekilde 

paylaşılmaktadır. Bu durumun kulübün birer tüketici olan taraftarlara kolaylıkla 

ulaşılmasını, ürün tanıtım yapılmasını ve gelirlerin arttırılmasını sağladığı sonucu 

çıkarılabilir. Ayrıca takım hakkında bilgiler ve çıkan haberlerin paylaşılması, 

etkinlik ve faaliyet duyuruları taraftarların takım ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi 

bakımından oldukça önemlidir. 

Düzenlenen reklam, promosyon ve yarışmalar spor endüstrisini daha çok 

tüketiciye ulaşabilmek için kullanan farklı sektörlerdeki işletmeler ve sponsorlar 

tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Bu sayede işletmeler konumlandırma 

yapabilmekte ve farkındalık yaratabilmektedir aynı zamanda kulüpler de maçlara 

katılımın artmasını ve lisanslı ürünlerin satışının yapılmasını sağlamaktadır. 

İncelenen kulüplerin hepsi sosyal medya hesapları üzerinden sponsorlar ile 

yapılan kampanyaların duyurusunu yapmaktadır. Bu açıdan spor pazarlaması ve 

sosyal medya ilişkisi sadece spor kulüplerine ve organizatörlere değil aynı 

zamanda farklı sektördeki işletmelerin spor aracılığı ile tüketicilere 

ulaşabilmelerine olanak sağlamaktadır. 

3.6.2.2. Kulüp Yöneticisi İle Görüşme 

Araştırmanın bu bölümünde Beşiktaş Spor Kulübü sosyal medya sorumlusu 

ile kulübün sosyal medya kullanım stratejileri ile ilgili çevrim içi bir mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Sorular Word formatında mail yoluyla kulübe ulaştırılmış ve 

aynı formda cevaplar elde edilmiştir. Görüşme (Poch, 2015) çalışmasından ve 

literatürden faydalanılarak sosyal medyanın kulübün iletişim stratejisindeki yeri, 
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kulübün sosyal medyayı kullanmadaki temel motivasyonu, sosyal medyada 

yapılan yarışmalar, faaliyetler ve etkinlikler, sosyal medyanın kulübün pazarlama 

stratejisindeki yeri ve kulübün taraftarları ile olan ilişkilerine yönelik olmak üzere 

toplamda 7 sorudan oluşmaktadır ( Bkz. Ek1). Sorulara verilen cevaplar 

araştırmanın ileriki aşamasında oluşturulan taraftar motivasyon ölçeğini 

geliştirmede kullanılmıştır. Sorular ve cevaplar araştırmanın daha anlaşılabilir ve 

etkin olması açısından 5 başlık altında toplanmıştır. 

1. Sosyal medyanın kulübün iletişim stratejisindeki yerine yönelik görüşler. 

Taraftarlarımız ile her kanaldan iletişimde olmak artık bir zorunluluk. 

Zaman ilerledikçe iletişim kanalları da çeşitleniyor ve kulübümüz de bu 

gelişmeler doğrultusunda taraftarlarımız ile iletişim kurabileceği her platformda 

yer almayı hedefliyor. Sosyal medya, artık günümüzün en büyük iletişim noktası. 

Facebook, Instagram, Twitter Youtube ana platformlar ve buralarda oldukça 

etkiniz. Google +, Vine, Periscope platformlarında da konumlanmış durumdayız. 

Sosyal medyada her platformun kendine özgü yapısı ve takipçi davranışları 

bulunuyor. Kulübümüzde platformların özelliklerine göre sosyal medya 

hesaplarını çeşitlendiriyor ve ilgi alanına dayalı olarak ayrıştırıyor. Örneğin; 

Twitter en geniş şekilde çok sayıda hesabımızın olduğu bir platform. Bu 

platformda Türkçe dışında İngiliz, Almanca ve Fransızca hesaplarımız ile de 

konumlama yapmış bulunmaktayız... Facebok ve Instagram’da daha az sayıda 

hesaplarımız olmasına karşın daha yüksek sayıda kişiye ulaşmaktayız. Sosyal 

medya kişiyle direkt iletişim sağladığı için çok önemli pozisyonda ve iletişimde 

birincil konumda bulunuyor. 

Sosyal medyanın etkin bir iletişim aracı olduğu kulüp tarafından kabul 

edilmektedir. Bu bağlamda kulüp farklı sosyal medya platformlarını kullanarak 

taraftarlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Kulübün birçok sosyal medya 

platformunda yer alması takımın görünürlüğünü, taraftar ile daha çok platformda 
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bir araya gelmesini ve farklı kanallar aracılığı ile pazarlama ve reklam yapabilme 

olanağı sağlayacaktır. 

2. Kulübün sosyal medya kullanım motivasyonuna yönelik görüşler. 

Taraftarlık her daim canlı kalan bir olgu... Bu bir müşteri ilişkisi 

olmadığından müşterek bir paydada buluşulduğundan “Taraftarlık Bilinci” 

kulüplerin en temel direğidir. Esasında bir kulübü büyük yapan şey taraftarın 

bağlılığı ve tutkusudur... Sosyal medyada da bu temel anlayış çerçevesinde 

taraftarlarımıza hem bilgilendirmede bulunuyor hem de onların duygu ve 

motivasyonlarına yönelik paylaşımlarla varlık gösteriyoruz. Twitter, Facebook ve 

Instagram en çok kullandığımız sosyal medya platformları. 

Taraftarlık sporu güzel yapan etmenlerden bir tanesidir. Sosyal medya 

platformları faaliyetler, aktiviteler ve yarışmalar aracılığı ile taraftarlık 

duygusunun arttırılabilmesi ve taraftarların kulübe daha çok bağlanabilmesini 

sağlamak amacıyla kullanılabilmektedir. Taraftarların ilgisini ve beğenisini çeken 

paylaşımlar, yarışmalar ve hediyeler ile taraftarlar ile olan ilişki geliştirilebilir. 

3. Sosyal medyada yapılan kampanyalar ve faaliyetlere yönelik görüşler. 

Kulüplerin kampanya anlayışları birçok sponsor ile işbirliği yapmasından 

kaynaklı olarak farklı bir durum arz ediyor. Sadece kulübün kendi kampanyaları 

değil, birçok sponsorumuzun taraftarlarımız için özel olarak hazırladığı 

kampanyaları da sosyal medyadan paylaşıyoruz. Genellikle ödül veya avantaj 

içerikli kampanyalar ve taraftarlarımızın büyük ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. 

Kulübümüzün direkt kampanyaları ise daha çok ilgiyi artırmaya ve 

taraftarlarımızın heyecanını ortaya koymalarına fırsat vermeye yönelik oluyor. 

Görüldüğü üzere spor kulübü taraftarların ilgisini arttırmak ve taraftarlık 

duygusuna daha çok heyecan katmak için farklı kampanyalar ve yarışmalar 

düzenlemektedir. Ayrıca sponsorların taraftarlara tanıtılması ve taraftarların 
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sponsorlara yönelik tutum ve davranışlarının arttırılmasına yönelik kampanyalar 

da düzenlenmektedir. 

4.Sosyal medyanın pazarlama stratejisindeki rolüne yönelik görüşler. 

Sosyal medya artık pazarlama stratejilerinin ilk odağı halinde. Haliyle 

kulübümüz de sponsorlarımız veya lisansielerimiz ile birlikte çok sayıda 

pazarlama faaliyeti yürütüyor. Tüm bu faaliyetlerde temel hedef büyük 

taraftarımızın en doğru noktadan, lisanslı ürünleri kullanmaya teşvik etmek. Zira 

birlikte çalıştığımız firmalar Beşiktaşlıların yarattığı sinerjiye yatırım yapıyor ve 

kulübümüzün ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor. Sosyal medya bu stratejilerin 

oluşturulması, uygulanması ve sonuçların irdelenmesi noktasında çok önemli bir 

görev üstleniyor. 

Kulübümüz birçok noktada ortaklarımızla birlikte hareket etmekte. 

Stratejiler de doğal olarak birlikte alınan kararlar doğrultusunda oluşturuyor. Bu 

segmente girmeyen kulübümüzün direkt pazarlamaya yönelik faaliyetleri de 

elbette ki var. Kartal Yuvası mağazalarımız, Beşiktaş Dergisi ve BJK TV bunlara 

örnek gösterilebilir. Lisanslı ürünlerimizin tanıtım faaliyetlerinde sosyal 

medyanın olumlu birçok etkisini görüyoruz. Özellikle istatistiki veriler alınacak 

kararları önemli ölçüde etkiliyor. Taraftarlarımız hangi ürünlere ilgi gösterdiği, 

ne tür kampanyanlar beklediği gibi kritik soruların yanıtlarını sosyal medyadaki 

dönüşlerden anlayarak bir sonraki adımda bu tecrübeleri yeni kampanyalara 

aktararak ilerliyoruz.  

Sosyal medyanın pazarlama stratejisindeki önemi yadsınamayacak kadar 

önemli bir seviyededir. Beşiktaş spor kulübü lisanslı ürünlerin tanıtım, promosyon 

ve dağıtımını sosyal medyayı kullanarak yapmaktadır. Lisanlı ürünlerin 

kullanımının ve satışının arttırılmasını sağlamak amacıyla kampanyalar, 

yarışmalar ve promosyonlar düzenlenmektedir. Ayrıca kulüp, sosyal medya 

üzerinden alınan veriler sayesinde kulüp taraftarların ilgi, istek ve ihtiyaçlarını 
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belirleyebilmekte ve bunlara yönelik yeni kampanyalar ve promosyonlar 

yapabilmektedir. 
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5. Sosyal medyanın taraftarlar ile olan iletişime etkisine yönelik görüşler. 

Öncelikle taraftarlarımız aidiyet duygusunu sosyal medyadaki resmi 

hesaplarımız üzerinden, onların sergiledikleri davranışlarla çok net şekilde 

anlıyoruz. Kendilerini Beşiktaş’ın bir parçası olarak gören büyük taraftarımız, 

sosyal medya üzerinden hem doğru bilgilere ulaşmayı istiyor hem de 

duyarlılıklarının kulübümüz tarafından da sahiplenmesini istiyor. Özellikle sosyal 

sorumluluk adına yapılan faaliyetler çok olumlu dönüşler alıyor. Taraftarlarımız 

ortak sorunlarını ve düşüncelerini sosyal medya paylaşımları ile daha iyi algılıyor 

ve tedbirler alırken bunları referans kabul ediyoruz. Elbette ki direkt iletişim çok 

önemli, bu noktada da resmi sitemiz üzerinden kulüp mail adreslerimize gelen 

iletileri arkadaşlarımız titizlikle inceliyor. İletişim günümüzün en önemli ve etkili 

aracı. Taraftarlarımızın sorunlarını kulübümüze iletebilmeleri ve çözüm 

noktasında dönüş alabilmeleri onların aidiyet duygularını artırıcı bir özelliğe 

sahip. İletişim birimlerimiz de görev ve sorumlulukları çerçevesinde ellerinden 

gelen çabayı sergileyerek, taraftarlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. 

Çeşitli kampanyalar, yarışmalar düzenliyoruz. Soru odaklı veya motivasyon 

mesajları üzerinden sporcularımız ile taraftarlarımızın sosyal medyada 

buluşmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar katılımı artırmasının 

yanı sıra, motivasyon açısından da olumlu oluyor. Taraftarlarımızdan olumlu ve 

olumsuz çok sayıda eleştiri almaktayız. Her konuyu mümkün olduğunca irdeleyip 

dersler çıkarmak, hata veya eksikleri net olarak belirlemek kulüp çalışanlarımız 

için önemli bir artıdır. Taraftarlarımız mümkün olduğunca kendilerini sosyal 

medyada ifade etmeliler. Kulübümüzün çeşitli birimlerinin bunları takip ettiğini 

bilmelerini isteriz. Günün şartları da tabii ki bu çalışmalarda belirleyici olmakta. 

Sosyal medya günümüzün en etkin iletişim aracıdır. Beşiktaş spor kulübü de 

sosyal medya platformlarını taraftarları ile etkili iletişim kurabilmek için etkin bir 

şekilde kullanmaktadır. Sosyal medyanın çift taraflı iletişim özelliği kulüp 

tarafından kullanılmakta ve taraftarlardan geri dönüşler alınmaktadır. Bu durum 
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taraftarların takıma olan aidiyet duygularını geliştirmeye yardımcı olmaktadır. 

Kulüp taraftarları iletişime geçmeleri ve geri bildirimlerde bulunmaları için teşvik 

etmektedir. 

3.6.2.3. Taraftarlar ile Görüşme 

Bu bölümde Beşiktaş taraftarı ile yapılan odak gurup çalışması hakkında 

bilgi verilecektir. Katılımcılar, 12 erkek 10 kadın olmak üzere toplamda 22 

kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak sosyal 

medyada Beşiktaş kulübünü aktif olarak takip eden taraftarlardan oluşturulmuştur. 

Görüşme formunda yer alan sorular taraftarların kulübün sosyal medya 

hesaplarını neden takip ettikleri, kulübün yaptığı paylaşımlar hakkındaki 

görüşleri, sosyal medya üzerinden kulüple yaşanılan iletişimin nasıl olduğu, 

kulübün sosyal medyayı nasıl kullandığı, sosyal medya üzerinden yapılan reklam 

ve promosyonlar hakkındaki görüşleri, taraftarların kulüpten neler bekledikleri ve 

kulübe sorulan sorulara paralellik göstermek üzere toplamda 10 sorudan 

oluşmaktadır (Bkz. Ek 2). Odak gurup görüşmesi iki farklı grup ile 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 7 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplamda 12 

kişiden oluşmaktadır. Sorulara verilen cevaplar araştırmanın ileriki aşamasında 

oluşturulan taraftar motivasyon ölçeğini geliştirmede kullanılmıştır. 

1. Kulüp ile iletişime geçme yolları. 

Taraftarlar kulüp ile her ortamda iletişime geçmeye çalışmaktadırlar. Kulüp 

televizyonu, mobil uygulama, E-dergi, kablolu veya uydu yayınları ve sosyal 

medya araçları yoğun olarak kullanılmaktadır. Sosyal medya araçları arasından 

en çok tercih edilen Twitter olmuştur. Twitterı Facebook ve Instagram takip 

etmektedir. Tv programları, daha çok haberler, gelişmeler ve uzman kişilerin 

yorumlarını öğrenebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Twitter ve Facebook 

üzerinden resmi sayfalar dışında taraftarların oluşturdukları sayfalarda takip 

edilmektedir.  
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Taraftarlar bütün iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanıp, bütün iletişim 

araçlarını kullanarak takım ile gerek tek yönlü gerekse çift yönlü iletişim 

kurmaktadırlar. Twitter sunduğu özellikler neticesinde en çok kullanılan sosyal 

medya platformu olmuştur. 

2. Takımı sosyal medyadan takip etmenin temel nedenleri hakkında 

görüşler. 

Sosyal medyada takımı takip etmenin başlıca nedenleri taraftarlar 

açısından şu şekilde açıklanmıştır. 

 Takım hakkında çıkan haberleri okumak. 

 Takımın lisanlı ürünlerini takip edebilmek. 

 Maç ve bilet bilgisine ulaşabilmek. 

 Takımla iletişime geçmek. 

 Futbolcular ile iletişime geçmek. 

 Transfer haberlerini incelemek. 

 Takım hakkında direkt net bilgi edebilmek. 

 Takımın yaptığı açıklamaları okumak. 

 Yazarların, spor adamlarının yazılarını analizlerini okumak 

Sosyal medyanın temel işlevi hızlı ve ucuz iletişim olanağı sunmasıdır. 

Takımlar taraftarları ile bu iletişimi etkin bir hale getirebilmek için onların ilgisini 

çekecek paylaşımlarda bulunmaktadır. Görüldüğü üzere taraftarlar temelde bilgi 

alabilmek için kulübün sosyal medya hesaplarını takip etmektedir. 

3. Sosyal medyada kulüp sayfalarında yaşanılan sıkıntılar ve eleştirilere 

yönelik görüşler. 

Konuyla ilgili olarak bir katılımcı şu şekilde bir yorumda bulunmuştur: ’’ 

Bize ne Galatasaray’dan ve Fenerbahçe’den, onlarla ilgili paylaşımlarda 

yorumlarda neden bulunuyorsun? Sen Beşiktaş’a bak onlar seni ilgilendirmez.’’ 
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Başka bir katılımcı ise ’’ Kulübün paylaştığı bir fotoğraf Galatasaray’dan 

alınmış, belli fake fotoğraf paylaşıyor bizim kulüp ve üstüne üstlük bunu ifade 

eden Galatasaraylı ile tartışmaya giriyor. Çok sinir edici bir durum kendi 

fotoğrafını kendin yayınla ne diye başkasının fotoğrafını alıp tartışıyorsun ki?’’ 

Başka bir taraftar rahatsız olduğu bir durumun altına yorum yazdığını ama 

kendisine herhangi bir geri bildirimde bulunmadığını bildirmiştir. 

Görüldüğü gibi kulübün resmi sayfasında diğer kulüpler ile ilgili veya kulüp 

dışı yapılan paylaşımlar taraftarlar tarafından olumsuz karşılanmaktadır.  

Taraftarlar sadece kendi takımları ile ilgili paylaşımlarda bulunulmasını ve diğer 

takımlar ile herhangi bir polemiğe girilmemesini istemektedir. Ayrıca kulübün 

yapılan eleştirilere cevap vermediği ve iletişim eksikliğinin oluştuğu 

görülmektedir. 

4.  Takımın sosyal medyayı bir pazarlama ve promosyon aracı olarak 

kullanmasına yönelik görüşler. 

‘’İndirimli ürünler, yeni ürünler hakkında bilgilendirici paylaşımlar 

yapılıyor. İndirim olduğu zaman öğrenebiliyoruz.’’ Başka bir katılımcı ’’ 

İndirimli formaları, atkıları, promosyonları takip ediyorum ben’’ şeklinde 

açıklamada bulunmuştur. Başka bir katılımcı buna ek olarak bilet bilgisinin de 

paylaşıldığını ve bunu faydalı bulduğunu belirmiştir. Ayrıca yapılan 

paylaşımların çok sık verilmediği için sıkıcı ve bunaltıcı olmadığı söylenmiştir. 

Bir katılımcı ’’ Söz konusu Beşiktaş olunca hiçbir şey sıkıcı olmaz.’’ Şeklinde 

görüşünü bildirmiştir. Promosyonu yapılan ürünlere yönelik satın alma davranışı 

hakkında ’’ Takip ediyorum, sayfayı açıp bakıyorum ama şuana kadar girip 

almadım hiç.’’ şeklinde bir yorum yapılmış ve katılımcıların sosyal medya 

hesapları aracılığı ile ürün satın almadıkları gözlenmiştir. Sponsorların reklam ve 

promosyonlarına yönelik genelde oldukça olumlu bir tutumun olduğu 

gözlenmiştir. Bir katılımcı ’’ Vodafone promosyonları çok güzel oluyor.’’ başka 

bir katılımcı ’’ Ben Vodafone kartı satın aldım sırf stat yapımında sponsor 
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oldukları için.’’ başka bir katılımcı ’’ Benim Vodafone Karakartal kartım var 

güzel indirimler promosyonlar oluyor kullanıyorum.’’ başka bir katılımcı ’’ 

Sponsorların takım ile ilgili videoları paylaşımları çok güzel oluyor, Beko’nun 

videosunda ben neredeyse ağladım.’’ buna ek olarak bir katılımcı da ’’ Yani 

Vodafone kart alıyoruz zaten Beko gider siyah beyaz kartal amblemli bulaşık 

makinesi çıkarırsa onu da almayı düşünürüm yani.’’  başka biri ’’ Ben Kalde’yi 

daha önce bilmiyordum sponsor olunca öğrendim’’ şeklinde görüşlerini 

belirtmişlerdir.   

Kulübün sosyal medyayı bir pazarlama aracı olarak kullanmaya çalıştığı 

görülmektedir. Taraftarların özellikle Twitter’ı ürünler ve biletler hakkında bilgi 

alabilmek için kullandıkları gözlenmiştir Bu durum sosyal medyanın spor 

kulüplerine ürün tanıtımı yapabilmelerine olanak sağladığının bir göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. Dikkat çekici nokta ise katılımcılardan hiçbiri sosyal 

medyaya gördüğü indirim veya promosyon sonrasında ürün satın alma davranışı 

göstermemiştir. Öte yandan kulübün resmi sitesinden alış veriş yapma davranışı 

sergilenmiştir. Bununla birlikte sponsorlara ve sponsorlar aracılığı ile yapılan 

yarışmalara ve kampanyalara yönelik oldukça olumlu bir tutumun sergilendiği 

gözlenmiştir. Sponsorların kulüp için önemli olduğu vurgulanmıştır. Takıma 

sağladıkları destekten dolayı taraftarların sponsor ürünlerini satın alma eğilimi 

gösterebilecekleri gözlenmiştir. Bununla beraber daha önce bilinmeyen veya 

farkında olunmayan bir işletmenin sponsor olduktan sonra tanındığı gözlenmiştir. 

Yani sponsorluk işletmelere marka bilinirliliği oluşturma olanağı sunmaktadır ve 

sosyal medyada yapılan kampanyalar farkındalığın daha hızlı oluşmasını 

sağlamaktadır. 

5. Kulübün faaliyetler, etkinlikler ve yarışmalar hakkında yaptığı 

paylaşımlara yönelik görüşler. 

Kulübün düzenlemiş olduğu faaliyetler, etkinlikler ve yarışmalar 

taraftarlarca ilgiyle takip edilmektedir. Bir katılımcı ’’ Yarışma filan oluyor 
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sürekli ama nasıl olsa ben kazanamam diye düşünüp katılmıyorum.’’ şeklinde bir 

görüş belirtmiştir. Başka bir katılımcı ’’ Yani katılmasak bile güzel oluyor bu tarz 

paylaşımlar.’’ şeklinde bir görüş belirtmiştir. Başka bir katılımcı ’’  Mağaza 

açılışlarını filan paylaşıyorlar Fikret Orman fotoğraf çekiyor açılışa katılıyor, 

güzel oluyor.’’ şeklinde etkinliklere yönelik görüşlerini bildirmiştir. 

Taraftarların kulübün faaliyetlerini, etkinliklerini ve yarışmaları sosyal 

medya üzerinden takip ettikleri gözlenmiştir. Takımın faaliyetleri ile ilgili bilgiler 

paylaşıldığı için taraftarların bu tarz paylaşımlara olumlu bir yaklaşım 

sergiledikleri söylenebilir. Özellikle yarışmaların takip edildiği ama katılım çok 

düşük seviyede olduğu gözlenmiştir. Görüşmeye katılanlar arasında sadece bir 

taraftar yapılan yarışmalara bir kerelik katılım göstermiştir. Genel olarak, her ne 

kadar katılım sağlanamasa da kulübün bu tarz paylaşımlarda ve etkinliklerde 

bulunması taraftarlar tarafından olumlu karşılanmaktadır. 

6. Sosyal medya hesaplarını takip ederken takıma aidiyet duygusunun ve 

taraftarlık duygusunun gelişmesine yönelik görüşler. 

’’ Tabi Hocam olmaz olur mu? Kaç defa gözlerimin dolduğunu biliyorum 

ben.’’ başka bir katılımcı ’’ Yani takip ettikçe, sayfaya baktıkça daha heyecanlı 

oluyor bağ daha fazla artıyor.’’ başka bir katılımcı ’’ Heves, heyecan, bağ her şey 

artıyor. Takımı takip etmek günlük olağan bir davranış, canımız sıkılınca açıp 

bakmıyoruz öylesine.’’ şeklinde görüşlerini belirmişlerdir. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımların, taraftarlar ile kurulan ilişkilerin 

taraftarların takıma olan ilgi ve tutkularının arttırılmasını sağladığı görülmektedir. 

Yapılan paylaşımlar taraftarların kulüp ile daha fazla yakınlaşmasını ve 

aidiyetlerinin artmasını sağlamaktadır. Duygusal açıdan takıma olan bağlılığın 

artması, kulüp için bir şeyler yapma arzu ortaya çıkarabilir ve bunun neticesinde 

bilet ve lisanslı ürünlerin satın alınmasına katkı sağlayabilir.  
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3.6.3. Pilot Çalışma 

Pilot çalışması, araştırmada kullanılacak olan ölçeklerin güvenilirlik ve 

geçerliliklerinin hesaplanabilmesi amacıyla yapılmıştır. Pilot çalışma, veri 

toplama sürecinde ölçekten kaynaklanabilecek algılama ve yorumlama hatalarının 

elimine edilmesi (Altunışık, 2008; 8) ve katılımcının zorlanmasına neden olan 

faktörlerin belirlenip gerekli düzenlemelerin yapılması açısından önemlidir.   

Araştırma için hazırlanan ölçeğin geçerliliğinin test edilmesi için bir pilot 

çalışma yapılmıştır. Pilot çalışmanın ilk aşamasında, hazırlanan ölçekte alanında 

uzman 4 akademisyenin karşılıklı görüşleri doğrultusunda ilk düzenlemeler 

yapılmıştır. İkinci aşamada, ölçek anket halinde 6 kişiye bire bir uygulanmış ve 

bunlardan yapılan geri dönüşler neticesinde yazım yanlışları, anlatım bozuklukları 

ve tam olarak anlaşılamayan sorular düzeltilerek ölçeğin son hali geliştirilmiştir. 

Ölçeğin son hali çevrimiçi anket olarak hazırlanmış ve Facebook ve Twitter 

platformları üzerinden paylaşılmıştır.  

Online olarak dağıtılan anket 175 kişi tarafından doldurulmuştur. Ama bazı 

katılımcıların bazı soruları boş bırakması ve bu soruların ölçeğin geçerliliğini 

olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülerek veriler düzenlenmiş ve geçerli 160 

anket pilot çalışma için kullanılmıştır. Pilot çalışmanın analizinin temelinde 

Faktör analizi ve Güvenilirlik analizi yer almaktadır 

3.6.3.1. Faktör Analizi 

Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında faktör analizi yapılması önem teşkil 

etmektedir. Geliştirilen ölçekte yer alan maddelerin gruplandırılması ve 

isimlendirilmesi aşamasında Faktör analizi kullanılmaktadır. Faktör analizinde 

öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri hesaplanmış ve Bartlett’s Küresellik 

testi incelenmiştir. KMO değerinin 1,00 e yakın olması faktör analizinin 

mükemmel; 0,50’den küçük olması ise kötü olarak değerlendirilir (Kaya, 
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2013;180). Tablo 9’da görüldüğü üzere bu ölçeğin KMO değeri 0,906 ve 

mükemmel denilebilecek bir değerdir. 

Tablo 8: KMO ve Bartlett's Küresellik Testi 

KMO 0,906 
Bartlett’s Test 10620,864 
df 378 

Yukarıdaki tabloya göre araştırmaya dâhil olan maddelerin faktör analizi 

yapmaya uygun olduğu görülmektedir(KMO:0,906 Bartlett’s Test: 10620,864 

df:378 ve p:0,00). Bu sonuçlara göre maddelerin faktör yükleri Tablo 10’da 

belirlenmiştir.  

Tablo 9: Faktör Yükleri 

Sorular Faktör 
1 

Faktör 
2 

Faktör 
3 

Faktör 
4 

Faktör 
5 

Faktör 
6 

Açıklayıcılık  

Faktör 
1 

Q16 ,777      15,223  
  Q17 ,748      

Q15 ,747      
Q18 ,690      
Q14 ,675      
Q19 ,674      
Q10 ,447      

Faktör 
2 

Q34  ,892     12,194  
 Q35  ,871     

Q32  ,835     
Q33  ,760     

Faktör 
3 

Q26   ,649    11,515  
 Q31   ,646    

Q25   ,640    
Q27   ,632    
Q30   ,594    
Q20   ,517    

Faktör 
4 

Q23    ,774   10,798  
 Q21    ,729   

Q24    ,674   
Q22    ,605   
Q29    ,523   

 
Faktör 
5 

Q12     ,758  8,626  
 Q13     ,692  

Q11     ,582  
Q28     ,560  

Faktör 
6 

Q37      ,906 6,423 
Q36      ,899 
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Varimaks döndürme yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonucunda 

araştırmaya konu olan değişkenlerin 28 madde ve 6 grupta toplandığı 

görülmektedir. Bu durumda ortaya çıkan sonuç için açıklama oranının toplamda 

% 64,779 olduğu görülmektedir. Boyutların güvenilirliklerinin ise %70 ve üzeri 

olduğu görülmektedir. Tablo 10’da faktör guruplarının isimleri, maddeleri ve 

madde sayıları yer almaktadır. 

Tablo 10: Faktör İsimleri ve Maddeleri 

 Faktör İsimleri Maddeler Madde 
Sayısı 

Faktör 1 Kulüp Lisanslı 
Ürün Tercih 
Eğilimi 

Q16, Q17, Q15, 
Q18, Q14, Q19, 
Q10 

7 

Faktör 2 Taraftarlık Algısı Q32,Q33,  Q34, 
Q35 

4 

Faktör 3 İletişime Geçme Q26, Q31, Q25, 
Q27, Q30, Q20 

6 

Faktör 4 Paylaşımda 
Bulunma 

Q23, Q21, Q24, 
Q22, Q29 

5 

Faktör 5 Bilgi Edinme Q12, Q13, Q11, 
Q28 

4 

Faktör 6 Zaman Geçirme Q36, Q37 2 

3.6.3.2. Güvenilirlik Analizi 

Araştırmada geliştirilen ölçeğin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin kabul 

edilir seviyede olması araştırmanın sağlığı açısından önem taşımaktadır. 

Geçerlilik araştırılan konunun karakteristik özelliklerinin araştırma sonucunda 

elde edilmesidir (Hair, vd., 2003; 303). Yani araştırmanın aslında ölçmesi gereken 

şeyi ölçüp ölçmediğini göstermektedir (Zikmund, 1991; 262). Ölçekte geçerlilik 

literatürde farklı şekillerde ölçülmektedir. Bunlar içeriksel geçerliliği, kriter 

geçerliliği, kestirimsel geçerlilik, uyum geçerliliği, yapı geçerliliği ve görünüş 

geçerliliği (Zikmund, 1991; Malhotra ve Birks, 2006). Bu çalışmanın geçerliliği 

yapısal ve içeriksel geçerlilik yöntemleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Yapısal 

geçerlilik, araştırmada kapsamında incelenmek istenen değişkenlerin doğru ve 
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eksiksiz olarak belirlenmesidir (Hair, vd., 2003;306). Basit bir şekilde anlatmak 

gerekirse, eğer ölçek istenilen şekilde davranıyorsa, yani değişkenler arasında 

içsel bir korelasyon varsa, ölçeğin yapısal geçerli olduğu söylenebilir (Zikmund, 

1991;263). İçeriksel geçerlilik ise, ölçeğin araştırılmak istenen konuyu ne 

derecede ölçtüğünü gösterir (Malhotra ve Birks, 2006; 314). Yani ölçeğin 

içeriğinin araştırılan konuyu ölçmek için yeterli olup olmadığını belirler 

(Zikmund, 1991; 263).   Güvenilirlik ise ölçekte aynı sorulara verilen yanıtların 

sürekli olarak aynı çıkmasıdır (Malhotra ve Birks, 2006; 313). Yani ölçeğin 

hatalardan bağımsız olduğu ve tekrarlanan ölçümlerde aynı sonuçları vermesi 

durumudur  (Zikmund, 1991; 260).  

Faktör analizinden sonra yapılan pilot çalışmanın güvenilirlik değerleri 

Tablo 8’de görülmektedir. Ölçeğin güvenilir olabilmesi için güvenilirlik değerinin 

0.7’den büyük olması gerekir (Rust ve Cooil, 1994;9). Bu değeler göz önüne 

alındığında ölçeğin geçerli olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 11: Pilot Çalışmanın Güvenilirlik Analizi 

Boyutlar Cronbach’s 
Alpha 

Madde 
Sayısı 

Bilgi Edinme 0,776 4 
Kulüp Lisanslı Ürün 
Tercih Eğilimi 

0,840 7 

İletişime Geçme 0,849 6 
Paylaşımda Bulunma 0,816 5 
Taraftarlık Algısı 0,914 4 
Zaman Geçirme 0,845 2 

 3.7. Araştırmanın Uygulanması 

Bu çalışmanın amacı taraftarların takımların sosyal medya sayfalarını takip 

etme motivasyonlarını ve kulübün lisanslı ürünlerine olan eğilimlerini 

belirlemektir. Araştırmanın daha somut veriler sunabilmesi için Beşiktaş Spor 

Kulübünün sosyal medyayı kullanma stratejisi, platformlar üzerinden yapılan 

faaliyetler, kampanyalar ve paylaşımlar ile kulüp taraftarlarının sosyal medyada 
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kulübü takip etme davranışları ve motivasyonları ve kulüp ile taraftarların 

etkileşimi incelenmiştir. Bu bağlamda daha önce hazırlanan ve pilot çalışma ile 

geçerliliği kanıtlanan Taraftarların Sosyal Medya Üzerinden Takımlarını Takip 

Etme Motivasyonları başlıklı anket 13 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında 

Facebook ve Twitter platformları üzerinden yayınlanarak Beşiktaş taraftarına 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümünde katılımcıların demografik bilgileri cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 

mesleği ve gelir durumunu ifade eden çoktan seçmeli sorular sorulmuştur. 

Anketin ikinci bölümünde katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıklarını ve 

davranışlarını ölçebilmek amacıyla üç soru, cevapları çoktan seçmeli olacak 

şekilde sorulmuştur. Anketin üçüncü bölümünde ise taraftarların kulübü sosyal 

medyada takip etme motivasyonlarına yönelik ’’ Bilgi Edinme, Kulüp Lisanslı 

Ürün Tercih Eğilimi, İletişime Geçme, Paylaşımda Bulunma, Taraftarlık Algısı, 

Zaman Geçirme’’ alt başlıkları halinde toplamda 28 soru yönlendirilmiştir. 

Sorular 5’li Likert ( 1=Kesinlike Katılmıyorum, 5=Kesinlike Katılıyorum) 

ölçeğine göre hazırlanmıştır. 

Verilen süre zarfında anket toplamda 778 kişi tarafından doldurulmuştur. 

Verilerin düzenlenmesi neticesinde toplamda 689 geçerli anket olduğu tespit 

edilmiştir. Anket verileri SPSS 20 programı kullanılarak düzenlenmiş ve ileri 

istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. 

3.7.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotez Geliştirme 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın amaçlarına uygun olması 

nedeniyle demografik ve çoktan seçmeli sorular betimsel istatistik yöntemleri, 

kavramlar arası ilişkiler ve hipotez testleri için ileri istatistik yöntemlerinden 

korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan araştırma 

modeli Şekil 3’de görülmektedir. 
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Şekil 3: Araştırma Modeli 

 

Şekilde görüldüğü gibi ’’Bilgi Edinme, İletişime Geçme Paylaşımda 

Bulunma, Taraftarlık Algısı, Zaman Geçirme’’ gibi sosyal medyanın temel 

kullanım amaçları arasında sayılan faktörlerin Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi 

faktörü üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.  

3.7.1.1. Araştırma Hipotezleri 

 Temel hipotez:  

H: Sosyal Medya Unsurları  (Bilgi Edinme, İletişime Geçme, Paylaşımda 

Bulunma, Taraftarlık Algısı, Zaman Geçirme) Kulüp Lisanslı Ürün Tercih 

Eğilimi değişkenini açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Alt Hipotezler 

H1: “Bilgi Edinme” değişkeni ile “Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi” 

değişkeni arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: “İletişime Geçme” değişkeni ile “Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi” 

değişkeni arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
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H3: “Paylaşımda Bulunma” değişkeni ile “Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi” 

değişkeni arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: “Taraftarlık Algısı” değişkeni ile “Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi” 

değişkeni arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: “Zaman Geçirme” değişkeni ile “Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi” 

değişkeni arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

3.7.2. Verilerin Analizi 

Bu bölümde araştırmada kullanılan örneklem üzerinden elde edilen veriler 

hakkında bilgi verilecektir. Bu bağlamda öncelikle ölçeğin güvenilirliği 

hesaplanmıştır. İkinci aşamada katılımcıların demografik bilgileri ve sosyal 

medya kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Üçüncü aşamada katılımcıların 

ölçeklere katılım dereceleri hesaplanmıştır. Dördüncü aşamada ise korelasyon ve 

regresyon testleri kullanılarak hipotez testi yapılmıştır. 

3.7.2.1. Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik, daha önceden bir kişi tarafından yapılan ölçümün yine aynı 

kişi tarafından farklı zamanlarda yapıldığı durumlarda aynı sonucu vermesi 

anlamına gelmektedir (Proctor, 2005, s. 198). Eğer aynı kişi aynı veya benzer 

sorulara farklı cevaplar veriyorsa bu soruyla ilgili yanlış bir şeylerin olduğunu 

ifade etmektedir (Burns ve Bush, 2015:186). 
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Tablo 12: Boyutların Güvenilirlik Dereceleri 

 
Boyutlar 

Cronbach’s 
Alpha 

Madde Sayısı 

Bilgi Edinme 0,749 4 
Kulüp Lisanslı Ürün Tercih 
Eğilimi 

0,867 7 

İletişime Geçme 0,818 6 
Paylaşımda Bulunma 0,819 5 
Taraftarlık Algısı 0,932 4 
Zaman Geçirme 0,832 2 

Yapılan güvenilirlik testi Tablo 23’te görülmektedir. Araştırma sonuçlarının 

sağlıklı olması açısından ölçeğin güvenilirliğinin kanıtlanması önemlidir. 

Tablodaki sonuçlara göre ölçekteki bütün boyutlar geçerli bir güvenilirlik 

derecesine sahiptir.  

3.7.2.2. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

Ankete katılım sağlayanların demografik özelliklerine ait veriler ve ölçekte 

yer alan boyutlara yönelik katılım dereceleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 13:  Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

Madde Guruplar Sayı Yüzde Toplam 

Cinsiyet 
Erkek 594 86,2 

689 Kadın 93 13,5 
Kayıp Veri 2 0,3 

Katılımcıların %86,2’si erkek, %13,5’i ise bayanlardan oluşmaktadır. 

Oranlardaki farklılık incelendiğinde erkeklerin bayanlara oranla kulübün sosyal 

medya hesaplarını daha çok takip ettikleri söylenebilir. Bununla beraber kulüp 

taraftarlarının büyük bir çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu sonucu da 

çıkarılabilir. 
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Tablo 14: Katılımcıların Yaş Aralığı Dağılımı 

Madde Guruplar Sayı Yüzde Toplam 

Yaşınız 

23-28 226 32,8 

689 

29-34 163 23,7 
17-22 26 22,4 
35-40 86 12,5 

41 ve üzeri 34 4,9 
13-16 26 3,8 

Katılımcıların yaş grubu açısından sıklık dağılımı incelendiğinde, %32,8 ile 

“23–28” yaş aralığı en büyük çoğunluğu oluştururken onu %23,7 ile “29–34” yaş 

aralığı, %22,4 ile “17-22” yaş aralığı, %12,5 ile “35-40” yaş aralığı, % 4,9 ile 41 

ve üzeri yaş aralığı, % 3,8 ile 13-16 yaş aralığı izlemektedir. 

Tablo 15: Katılımcıların Eğitim Durumu Dağılımı 

Madde Guruplar Sayı Yüzde Toplam 

Eğitim Durumu 

Lisans 363 52,7 

689 

Lise 143 20,8 
Yüksek Lisans 101 14,7 
Ön lisans 55 8 
Doktora 17 2,5 
İlk ve orta Öğretim 10 1,5 

Katılımcıların eğitim durumu incelendiği zaman, %52,7 gibi büyük bir 

çoğunluğu lisans gurubu oluştururken, bunu %20,8 ile lise gurubu, %14,7 ile 

yüksek lisans gurubu, % 8 ile ön lisans gurubu, % 2,5 ile doktora gurubu ve % 1,5 

ile ilk ve orta öğretim gurubu izlemektedir. 
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Tablo 16: Katılımcıların Mesleki Dağılımı 

Madde Guruplar Sayı Yüzde Toplam 

Mesleğiniz 

Özel Sektör Çalışanı 287 41,7 

689 
Öğrenci 233 33,8 
Kamu Personeli 80 11,6 
Esnaf/İşveren 48 7 
Çalışmıyor 41 6 

Katılımcıların meslek gurupları incelendiğinde; %41,7’ sinin özel sektör 

çalışanı, % 33,8’inin öğrenci, %11,6’sının kamu personeli, %7’sinin esnaf veya 

işveren, % 6’sının ise çalışmadığı görülmektedir. 

Tablo 17: Katılımcıların Gelir Dağılımı 

Madde Guruplar Sayı Yüzde Toplam 

Geliriniz 

0-1300 234 34 

689 
3001 ve üzeri 207 30 
2001-3000 124 18 
1301-2000 114 16,5 
Kayıp Veri 10 1,5 

Katılımcıların kişisel gelirleri incelendiğinde; % 34’ünün 0-1300 TL 

aralığında, % 30’unun 3001 ve üzerinde, % 18’inin 2001-3000 TL aralığında ve 

% 16,5’inin 1301-2000 TL aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 1,5 

gelir durumunun belirtmemeyi tercih etmiştir. 

Tablo 18: Takımı Takip Ederken Tercih Edilen İletişim 
Platformu 

 

 

 

Araçlar Sayı Yüzde 
Sosyal Medya 400 58,1 
TV 236  34,3  
İnternet 49 7,1 
Görsel Basın ( Gazete, Dergi vs.) 4 ,6 
Toplam 689 100,0 



86 

 

Katılımcıların takımlarını takip ederken kullandıkları iletişim araçları 

incelendiği zaman sosyal medyanın % 58’1 gibi yüksek bir yüzdeyle ilk sırada 

geldiği görülmektedir. Onu % 34,3 ile TV, % 7,1 ile Internet ve % 0,6 ile görsel 

basının takip etmektedir. 

Tablo 19: Takımı Takip Ederken Tercih Edilen Sosyal Medya 
Platformları 

Platformalar Sayı Yüzde 
Facebook 359 52,1 
Twitter 220 31,9 
Instagram 85 12,3 
Youtube 21 3,0 
Diğer 3 ,4 
Kayıp Veri 1 ,1 
Toplam 689 100,0 

Katılımcıların takımlarını en çok hangi sosyal medya aracını kullanarak 

takip ettikleri incelendiği zaman %52,1 ile Facebook ilk sırada gelmektedir. 

Twitter %31,9 ile ikinci, Instagram %12,3 ile üçüncü, Yotube % 3 ile dördüncü ve 

diğer seçeneği % 0,4 ile beşinci sıradadır. Katılımcıların % 0,1’lik bir kısmı bu 

soruyu boş bırakmayı tercih etmiştir. 

Tablo 20: Sosyal Medya Kullanım Sıklığı 

Zaman 
Aralıkları Sayı Yüzde 
1'den az 336 48,8  
2-3 182 26,4 
4-5 81 11,8 
6-7 48 7,0 
8-9 23 3,3 
10 ve 
üzeri 

19 2,8 

Toplam 689 100,0 
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Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri zaman aralığına bakıldığı zaman 

% 48,8’i 1 saatten az, %26,4’ü 2-3 saat, %11,8’i 4-5 saat, % 7’si 6-7 saat, % 3,3’ü 

8-9 saat ve % 2,8’i 10 saat ve üzerinde sosyal medyada zaman geçirmektedir 

3.7.2.3. Taraftarların Boyutlara Katılım Dereceleri 

Araştırma için kullanılan ölçek altı boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın bu 

bölümünde katılımcıların bu boyutlara katılım dereceleri incelenmiştir. 

Tablo 21: Bilgi Edinme Boyutuna Katılım Dereceleri 

Boyut Madde Ort. Std. 
Sapma 

 B
ilg

i E
di

nm
e 

1 Kulüp hakkında çıkan haberleri okuyabilmek için takip 
ediyorum. 

4,37 0,781 

2 Transferler ve son dakika haberlerini öğrenebilmek için takip 
ediyorum 

4,29 0,906 

3 Kulübün yaptığı resmi açıklamalara ulaşabilmek için takip 
ediyorum. 

4,16 0,929 

4 Kulübün düzenlemiş olduğu faaliyetler ve etkinlikler hakkında 
bilgi alabilmek için takip ediyorum. 

3,76 1,073 

Tablo 18’deki maddeler taraftarların sosyal medya üzerinden takımlarını 

bilgi almak için takip etme motivasyonuna yönelik maddeleri içermektedir. 

Tablodaki maddelere yönelik katılım dereceleri incelendiği zaman katılımcıların 

tutukları takımı sosyal medyada takım hakkında bilgi edinebilmek için takip 

etmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Bu boyuta ’’ Kulüp hakkında çıkan haberleri 

okuyabilmek için takip ediyorum. ’’ maddesinin 4,37 ortalama ile bu boyuta en 

fazla katkıyı sağladığı görülmektedir.  Bilgi edinmek sosyal medyanın 

kullanıcılarına sunduğu en önemli özelliklerden bir tanesidir. Takımların birer 

tüketicileri olarak değerlendirilen taraftarlar da takım hakkında çıkan haberleri 

sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde öğrenebilmektedir. Wallace vd. 

(2011:436-438) göre spor kulüpleri,  taraftarlar ile karşılıklı iletişime geçme, 

kulüp ve maçlar hakkında bilgi verme, taraftarların oyunlardan daha çok zevk 

almasını sağlama, bağlılık oluşturma ve ürünler hakkında paylaşımlar yaparak 
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taraftarları satın almaya yönlendirme gibi amaçlar ve hedefler doğrultusunda 

sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmaktadırlar. 

Tablo 22: Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi Boyutuna Katılım 
Dereceleri 

Boyut Madde Ort. Std. 
Sapma 

K
ul

üp
 L

is
an

sl
ı Ü

rü
n 

T
er

ci
h 

E
ği

lim
i 

1 Kulübün lisanslı yeni ürünleri hakkında bilgi alabilmek için 
takip ediyorum. 3,54 1,277 

2 Kulübün ürün ve bilet indirimlerini öğrenebilmek için takip 
ediyorum. 3,38 1,228 

3 Kulübün lisanslı ürünlerini satın alabilmek için takip 
ediyorum. 3,31 1,299 

4 Kulübün yaptığı promosyon ve yarışmalardan haberdar 
olabilmek için takip ediyorum. 3,17 1,302 

5 Kulübün mobil uygulaması ve dergisi hakkında bilgi 
alabilmek için takip ediyorum. 

2,86 1,263 

6 Kombine ve normal maç bilet bilgilerini öğrenebilmek için 
takip ediyorum. 

2,65 1,341 

7 Kulübün anlaşmalı olduğu banka ve operatörlerin yaptığı 
promosyonlardan haberdar olabilmek için takip ediyorum. 2,59 1,349 

Tablo 19’daki maddeler taraftarların sosyal medya üzerinden takımlarını 

takip etme motivasyonlarından olan Pazarlama Boyutu maddeleridir. Pazarlama 

Boyutu lisans ürünler ve biletler ile ilgili promosyonlar ve haberlerden 

oluşmaktadır.  Tablo incelendiği zaman bu boyuta en fazla katkıyı 3,54 ortalama 

ile ’’ Kulübün lisanslı yeni ürünleri hakkında bilgi alabilmek için takip 

ediyorum.’’ maddesi sağlamaktadır. Yani taraftarların takımlarını sosyal medyada 

takip etme motivasyonlarından birinin lisanslı ürünler hakkında bilgi alabilmek 

olduğu görülmektedir.  Sosyal medyanın işletmelere sunduğu önemli fırsatlardan 

birisi ürünlerin tanıtımının hızlı ve ucuz bir şekilde yapılmasıdır. Spor endüstrisi 

de bu fırsatı etkili bir şekilde yönetip taraftarlarına en hızlı ve ucuz şekilde 

ürünlerin tanıtımını yapabilmektedir. Taraftarlar da hem lisanslı ürünler hem de 

bilet bilgisine ulaşabilmek için takip etmektedirler. Bunun yanında Tablo 

incelendiği zaman taraftarların sosyal medya üzerinden ürünleri satın alma 

motivasyonlarının düşük olduğu görülmektedir.  
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Dikkat çekici başka bir nokta ise tablo incelendiği zaman anlaşmalı olan 

banka ve operatörlerin yaptıkları promosyonlara katılım derecesinin oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. Yani taraftarların sosyal medyada yapılan sponsor 

reklamlarına önem vermedikleri ve dikkat etmedikleri sonucu çıkarılabilir.  

Argan vd. (2013:10-11) spor kulüplerinin Facebook’u bir pazarlama aracı 

olarak nasıl kullanabilecekleri ile ilgili bir çalışma yapmayı amaçlamışlardır. Bu 

doğrultuda beş futbol kulübünün Facebook profilleri ve paylaşımları 

incelenmiştir. Sonuç olarak Facebook’un haber, bilgi paylaşımı, bilet ve ürün 

satışı yapma gibi pazarlama ve iletişim amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği 

gözlenmiştir. 

Tablo 23: İletişime Geçme Boyutuna Katılım Dereceleri 

Boyut Madde Ort. Std. 
Sapma 

İl
et

iş
im

e 
G

eç
m

e 

1 Tribün görüntülerini paylaşabilmek ve görebilmek için 
takip ediyorum. 3,83 1,199 

2 Kulüple ilgili bilgileri paylaşabilmek için takip ediyorum. 3,77 1,176 
3 Kulübün diğer branşları hakkında bilgi alabilmek için 

takip ediyorum. 
3,56 1,208 

4 Kulüple iletişime geçebilmek için takip ediyorum. 3,01 1,372 
5 Sporcular ile iletişime geçebilmek için takip ediyorum. 2,97 1,371 
6 Diğer taraftarlar ile iletişime geçebilmek için takip 

ediyorum. 2,9 1,392 

 

Tablo 20 taraftarların İletişim Boyutuna katılım derecelerini göstermektedir. 

İletişim sosyal medyanın kullanıcılarına sunduğu en önemli hizmet olarak 

değerlendirilebilir. Sosyal medyanın sunmuş olduğu çift yönlü ve etkileşimli 

iletişim olanağı, taraftarların takımları ile olan iletişimlerini farklı bir düzeye 

taşımış ve geliştirmiştir. Tablodaki maddeler incelendiği zaman ’’ Tribün 

görüntülerini paylaşabilmek ve görebilmek için takip ediyorum.’’ maddesi 3,83 

ortalama ile bu boyuta en büyük katkıyı sağlamaktadır. Kulüp, sporcular ve diğer 

taraftarlar ile ile iletişime geçebilme maddelerinin ise düşük olduğu 

görülmektedir. Yani aslında taraftarların iletişim boyutu için öncelikle takım ile 

ilgili görsellere ulaşmak için takip ettikleri görülmektedir. Paylaşılan fotoğrafların 
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ve videoların etkileşimi daha fazla arttırması daha çok dikkat çekmesi bunun 

nedenleri olabilir. Pronschinske vd.  (2012:229-230) göre spor kulüpleri 

taraftarları ile çift yönlü iletişim kurabilmek için sosyal medya platformlarını 

kullanmalıdırlar. Bunu etkin bir şekilde yapabilmek için kulübün resmi sayfalarını 

taraftarlara maç esnasında veya resmi sitede duyurmalıdırlar. Dikkat edilmesi 

gereken bir diğer nokta ise resmi sayfa açıldıktan sonra iletişimin kesilmemesidir. 

Böyle bir durum taraftarların sayfayı takip etmemesine neden olabilmektedir. 

Tablo 24: Paylaşımda Bulunma Boyutuna Katılım Dereceleri 

Boyut Madde Ort. Std. 
Sapma 

Pa
yl

aş
ım

da
 

B
ul

un
m

a 
 

1 Maç öncesi ve sonrası bilgi alabilmek için takip ediyorum 4,27 0,869 
2 Maç hakkındaki yorumları okuyabilmek ve paylaşabilmek 

için takip ediyorum. 4,05 1,059 

3 Maç hakkında anlık bilgi alabilmek için takip ediyorum. 3,90 1,177 
4 Maç ve antrenman görüntülerine ulaşabilmek takip ediyorum. 3,84 1,136 
5 Maç özetlerini izleyebilmek ve paylaşabilmek için takip 

ediyorum. 3,64 1,25 

 

Tablo 21 taraftarların Paylaşım Boyutu maddelerini ve taraftarların bu 

maddelere katılım derecelerini göstermektedir.  Maç öncesi ve sonrası bilgi 

alabilmek için takip ediyorum.’’ maddesi 4,27 ortalama ile bu boyuta en fazla 

katkıyı sağlayan maddedir. Diğer taraftan ’’ Maç hakkındaki yorumları 

okuyabilmek ve paylaşabilmek için takip ediyorum’’ maddesi de bu boyuta 4,05 

ortalama ile katkı sağlamaktadır. Yani taraftarlar diğer maddelere oranla maçlar 

ile ilgili yorumlara ve paylaşımlara daha fazla ilgi duymaktadırlar. Sosyal 

medyada konuşulan trend konular hakkında paylaşımlar yapma isteği ve 

başkalarının yaptıkları paylaşımlara ulaşma ve okuma merakı bu maddelerin 

derecelerinin yüksek çıkmasında etkili rol oynadığı söylenebilir. Bunun yanında 

yapılan paylaşımlar kulüp ile ilgili genel bilgileri de içermesi diğer bir etmen 

olabilir. 
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Tablo 25: Taraftarlık Algısı Boyutuna Katılım Dereceleri 

Boyut Madde Ort. Std. 
Sapma 

T
ar

af
ta

rl
ık

 
A

lg
ıs

ı 

1 Kulübü takip ettikçe daha çok heyecan duyuyorum. 4,19 0,994 
2 Kulübü takip ettikçe kendimi kulübe daha ait hissediyorum. 4,05 1,13 
3 Kulübü takip ettikçe taraftarlık duygusunun pekiştiğini 

düşünüyorum. 3,99 1,136 

4 Kulübü takip ettikçe kulübe olan bağlılığımın arttığını 
düşünüyorum. 3,96 1,172 

 

Tablo 22 taraftarların Taraftarlık Boyutu maddelerini ve taraftarların bu 

maddelere katılım derecelerini göstermektedir. Bu boyuta en büyük katkıyı 4,19 

ortalama değeri ile ’’ Takımı takip ettikçe daha çok heyecanlanıyorum.’’ maddesi 

sağlamaktadır. Genel olarak tablo incelendiği zaman bütün maddelerin katılım 

derecelerinin oldukça yüksek çıktığı görülmektedir. Buradan çıkarılabilecek 

sonuç, taraftarların sosyal medyada takım ile iletişime geçmeleri, paylaşımda 

bulunmaları takıma olan aidiyetlerini ve bağlılıklarını arttırmaktadır. Sosyal 

medyada kulübün yaptığı paylaşımlar taraftarlarda kulübe olan aidiyetliğin 

artmasını sağlamaktadır.  

Tablo 26: Zaman Geçirme Boyutuna Katılım Dereceleri 

Boyut Madde Ort. Std. 
Sapma 

Z
am

an
 

G
eç

ir
m

e 

1 Kulübün sosyal medya hesaplarını zaman geçirmek için takip 
ediyorum. 

2,66 1,377 

2 Kulübün sosyal medya hesaplarını sıkıldığım zaman 
oyalanabilmek için takip ediyorum. 

2,33 1,298 

 

Tablo 23 Zaman Geçirme Boyutu maddelerini ve katılımcıların bu 

maddelere katılım derecelerini göstermektedir. Bu boyuta en fazla katkıyı 2,66 

ortalama ile ‘’Zaman geçirmek için takip ediyorum.’’ maddesi sağlamaktadır. 

Tablo incelendiği zaman boyuttaki maddelerin değerlerinin oldukça düşük olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeni olarak taraftarların takımlarını takip etmeyi bir 
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eğlence veya zaman geçirme aktivitesi olarak değil, bir tutku ve içten gelen 

olağan bir davranış şeklinde tanımlamaları olabilir. Taraftarlar ile yapılan odak 

gurup çalışmasında da benzer yorumların yapıldığı incelenmiştir. 

3.7.2.4. Hipotez Testleri 

Analizlerin bu bölümünde hipotez testleri için ileri istatistik yöntemlerinden 

korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

Korelasyon Analizi 

Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve 

gücünü gösteren istatistiki analizdir (Malhotra ve Birks, 2006:512). İki değişken 

arasındaki ilişki -1.0 ve +1.0 arasında bir aralığa denk gelen bir sayıdır (Burns ve 

Bush, 2015:365). Yani değişkenlerin arasındaki ilişkinin yönüne bakılarak 

ilişkinin pozitif veya negatif eğilimli olduğu söylenebilir (Hair, vd., 2003:567). 

Örneğin X ve Y arasında pozitif bir ilişki söz konusu ise X’te meydana gelen 

artmalar Y’nin de artmasını sağlayacaktır veya X’teki artışların sebebi Y’deki 

artışlar olabilmektedir. 

Bu  araştırmaya ilişkin hazırlanan boyutlar arası korelasyon değerleri Tablo 

24’te yer almaktadır. Tablo ile ilgili analizler aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 27: Boyutlar Arası Korelasyon Analiz Tablosu 

  
Bilgi 

Edinme 

K. L. 
Ürün 

Tercih 
Eğilimi 

Kulüp 
İle 

İletişim 

Kulüp ile 
İlgili 

Paylaşım 
Taraftarlık 

Eğilimi 
Zaman 

Geçirme 
Bilgi Edinme Pearson 

Correlation 1 ,511** ,530** ,505** ,436** ,067** 

Sig. (2-
tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kulüp 
Lisanslı Ürün 
Tercih 
Eğilimi 

Pearson 
Correlation ,511** 1 ,618** ,355** ,390** ,220** 

Sig. (2-
tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

İletişime 
Geçme 

Pearson 
Correlation ,530** ,618** 1 ,566** ,468** ,225** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Paylaşımda 
Bulunma 

Pearson 
Correlation ,505** ,355** ,566** 1 ,489** ,129** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Taraftarlık 
Algısı 

Pearson 
Correlation ,436** ,390** ,468** ,489** 1 ,133** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Zaman 
Geçirme 

Pearson 
Correlation ,067** ,220** ,225** ,129** ,133** 1 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Toplam 689 689 689 689 689 689 
**.Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Bilgi Edinme boyutu ile Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi arasında pozitif 

ve anlamlı, orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir.  Yani 

taraftarlar sosyal medya üzeriden kulüp hakkında bilg aldıkça kulübün lisanslı 

ürünlerine yönelik tercih eğilimleri de artış göstermektedir. Yapılan transferlerin 

sosyal medyadan duyurulması, takımın kamp ve maç bilgilerinin paylaşılması, 

mağaza açılışları hakkında yapılan paylaşımlar ve takımda oluşan pozitif hava 

taraftarları da olumlu etkilemekte ve buda taraftarların satın alma  eğilimini 

pozitif etkiyelebilmektedir 

Bilgi Edinme boyutu ile İletişime Geçme boyutu arasında pozitif ve anlamlı, 

orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Yani sosyal medya 
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üzerinden takım hakkında bilgi almak taraftarlar ile takım arasındaki iletişimi 

arttırmaktadır. Taraftarlar sosyal medyada sağlanan bilgilere geri bildirimlerde ve 

yorumlarda bulunarak; kulüp de doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz taraftara 

ulaştırarak  taraftarı dinleyerek bu iletişime katkı sağlamaktadır. 

Bilgi Edinme boyutu ile Paylaşımda Bulunma  boyutu arasında pozitif ve 

anlamlı, orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Yani 

taraftarların sosyal medyada takım hakkında edindikleri bilgileri paylaşma eğilimi 

gösterdiği söylenebilir. Ayrıca maç ve antrenman görüntüleri, taraftarlar 

fotoğrafları da artan iletişimin neticesinde paylaşılmakta ve etkileşimi 

arttırmaktadır. 

Bilgi Edinme boyutu ile Taraftarlık Algısı boyutu arasında pozitif ve 

anlamlı, orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Taraftarlar 

kulüp hakkında daha çok bilgi edindikçe taraftarlık duygularının geliştiğini ve 

takıma olan aidiyetlerinin arttığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Takım hakkında 

sürekli bilgi almanın, takımdan kopmamanın taraftarların aidiyetinin artmasında 

önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Ama aynı zamanda korelasyon değeri bu iki 

değişken arasında zayıf bir ilişkinin olabileceğini de göstermektedir. 

Bilgi Edinme boyutu ile Zaman Geçirme boyutu arasında pozitif ve anlamlı, 

ama çok zayıf düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Yani sosyal 

medyada takım hakkında bilgi edinmek sosyal medyada takımı takip ederek 

zaman geçirme motivasyonunda düşük dereceli etkilemektedir. İlişkinin çok 

düşük seviyede çıkmasının nedeninin taraftarların takımlarını zaman geçirmek 

için takip etmedikleri bunu tutkuyla yaptıkları doğal bir davranış olduğu 

söylenebilir. 

İletişime Geçme boyutu ile Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi  boyutu 

arasında pozitif ve anlamlı, orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Yani takım ile olan iletişim arttıkça taraftarların kulübün lisanslı 

ürünlerine olan eğilimleri artmaktadır. Bu durum çift yönlü iletişimin bir sonucu 
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olarak  değerlendirilebilir. Sosyal medya sayesinde taraftarlar ile kulüp arasındaki 

iletişimin daha hızlı ve etkili olması, bir noktada müşteri ilişklerinin gelişmesini 

sağladığı ve taraftarların lisanslı ürün satın alma veya tercih eğilimlerinin de bu 

doğrultuda artış göstermiş olduğu söylenebilir. Ayrıca pazarlama iletişimi 

bağlamında lisanslı ürünlerin tanıtım ve reklamlarının yapılmasının da bu  eğilimi 

pozitif yönde etkilediği iddia edilebilir. 

İletişime Geçme boyutu ile Paylaşımda Bulunma  boyutu arasında pozitif ve 

anlamlı, orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Sosyal 

medya üzerinden yapılan iletişimin en etkili yollarından birisi yapılan 

paylaşımlardır. Bu araştırmada da takım ile iletişim arttıkça taraftarların takım 

hakkında yaptıkları paylaşımların artma eğilimi gösterdiği gözlenmektedir.  

İletişime Geçme boyutu ile Taraftarlık Algısı  boyutu arasında pozitif ve 

anlamlı, zayıf düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Kulüp ile 

yapılan iletişim arttıkça taraftarların takıma olan bağlılıklarında ve taraftarlık 

eğilimlerinde bir artışın söz konusu olduğu gözlenebilir. 

İletişime Geçme boyutu ile Zaman Geçirme boyutu arasında pozitif ve 

anlamlı, oldukça zayıf düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. 

Yani kulüp ile olan iletişim arttıkça taraftarların zaman geçirme 

motivasyonlarında da artış gözlenmektedir. İletişim arttıkça taraftarlarların kulübü 

takip ederken daha çok zaman geçirecekleri söylenebilir. 

Paylaşımda Bulunma boyutu ile Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi  boyutu 

arasında pozitif ve anlamlı, orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Taraftarlar tarafından yapılan paylaşımlar arttıkça taraftarların 

kulüp lisanlı ürünlerine olan eğilimleri de artış göstermektedir. Paylaşım arttıkça 

takım ile olan bağ artış gösterebilmekte ve bu motivasyon taraftarları lisanslı 

ürünleri satın almaya yönlendirebilmektedir. Sosyal medyada takım hakkında 

olumlu ve olumsuz eleştiriler de yer almaktadır. Bu eleştiriler taraftarlar 

tarafından paylaşılmaktadır. Eleştirilere karşı takımı savunma mekanizması olarak 
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taraftarlar ürünleri satın alıp fotoğraf paylaşıp takıma olan desteklerini bu şekilde 

gösterebilmektedir. 

Paylaşımda Bulunma boyutu ile Taraftarlık Algısı  boyutu arasında pozitif 

ve anlamlı, orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. 

Taraftarların yaptıkları paylaşımların takıma olan duygusal bağlılıklarında ve 

taraftarlık duygularında pozitif bir etkiye neden olduğu gözlenmektedir. 

Taraftarlık algısı geliştikçe takım ile olan bağ güçlenmekte ve bu doğrultuda 

takım ile ilgili yapılan paylaşımların sayısı artış göstermektedir. 

Paylaşımda Bulunma boyutu ile Zaman Geçirme  boyutu arasında pozitif ve 

anlamlı, zayıf düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. 

Taraftarların takım hakkında paylaşım yaparken sosyal medyada takımı takip 

ederek zaman geçirme eğilimine sahip oldukları gözlenmektedir. Başka bir 

deyişle taraftarlar zaman geçirmek için paylaşımlarda bulunmaktadır ama bu ilişki 

çok düşük bir  seviyededir. Ayrıca bunun başka bir sebebi olarak, takımı takip 

ederken zman geçirdikçe takım hakkında paylaşım yapma eğilimi artış 

göstermektedir. 

Taraftarlık Algısı  boyutu ile Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi  boyutu 

arasında pozitif ve anlamlı, zayıf düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Yani taraftarlar sosyal medyada takımı takip ettikçe taraftarlık 

duyguları gelişmekte ve bu durum taraftarların kulübün lisanslı ürünlerini tercih 

etme eğilimlerini pozitif yönde etkilemektedir.  

 Taraftarlık Algısı  boyutu ile Zaman Geçirme  boyutu arasında pozitif ve 

anlamlı, zayıf düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Yani 

bireylerin takımlarını sosyal medyada takip ederken taraftarlık algısı arttıkça 

sosyal medyada takımı takip ederken zaman geçirme eğilimleri de düşük düzeyli 

bir artış göstermektedir. 

Zaman Geçirme boyutu ile Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi  boyutu 

arasında pozitif ve anlamlı, zayıf düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu 
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görülmektedir. Taraftarlar sosyal medyada takımlarını takip ederken zaman 

geçirmekte ve bu durum onların kulübün lisanslı ürünlerine olan eğilimlerinde 

artış gözlenmesine neden olmaktadır. Taraftarlar takımı takip ederken geçirilen 

zaman zarfında kulübün lisanlı ürünleri hakkında bilig edinme imkanına sahip 

olmaktalar ve bu durum onların bu ürünlere yönelik tercih eğilimlerinde artışa 

neden olmaktadır. 

Regresyon Analizi 

Regresyon analizi biri bağımlı ve diğeri bağımsız olmak üzere iki değişken 

arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan güçlü ve esnek bir analiz yöntemidir 

(Malhotra ve Birks, 2006:519). Burada kullanılan bağımlı ve bağımsız 

değişkenler tamamen regresyon analizine özgü ve istatistiki terimlerdir (Burns ve 

Bush, 2015:381). Bağımlı ve bağımsız terimleri sadece değişkenleri tanımlamak 

için kullanılır, yani bir değişkenin diğerini etkilediği sonucu çıkarılmamalıdır 

(Hair, vd., 2003:573). 

H0: Sosyal Medya Unsurları  (Bilgi Edinme, İletişime Geçme, Paylaşımda 

Bulunma, Taraftarlık Algısı, Zaman Geçirme) Kulüp Lisanslı Ürün Tercih 

Eğilimi değişkenini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

H1: Sosyal Medya Unsurları  (Bilgi Edinme, İletişime Geçme, Paylaşımda 

Bulunma, Taraftarlık Algısı, Zaman Geçirme) Kulüp Lisanslı Ürün Tercih 

Eğilimi değişkenini açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Tablo 28: Anovaa Tablosu 

 

Model 
Toplam 
Kareler df 

Ortalama 
Kareler F p 

1 Regresyon 285,993 5 57,199 110,382 ,000b 

Artık 353,921 683 ,518     
Toplam 639,913 688       

a. Bağımlı Değişken: K.L.Ürün Tercih Eğilimi 
b. Predictors: (Constant), Zaman Geçirme, Taraftarlık Algısı, 
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İletisime Geçme, Paylasimda Bulunma, Bilgi Edinme 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde genel olarak modelin anlamlı olduğu 

görülmektedir(F:110,382 ve p:0,000). Bu göre; Kulüp Lisanslı Ürün Tercih 

Eğilimi bağımlı değişkenini Sosyal Medya Unsurlarından  (Bilgi Edinme, 

İletişime Geçme, Paylaşımda Bulunma, Taraftarlık Algısı, Zaman Geçirme) en az 

biri ile açıklamak istatistiksel olarak mümkündür. 

Tablo 29: Katsayılara Tablosu 

 

Model 

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar 

t p. B 
Std. 
Hata Beta 

1 (Constant) -,109 ,180   -,607 ,544 
Bilgi 
Edinme 

,368 ,049 ,267 7,477 ,000 

İletişime 
Geçme 

,486 ,039 ,470 12,313 ,000 

Paylaşımda 
Bulunma 

-,117 ,043 -,103 -2,751 ,006 

Taraftarlık 
Algısı 

,087 ,033 ,090 2,621 ,009 

Zaman 
Geçirme 

,076 ,023 ,098 3,338 ,001 

a. Bağımlı Değişken:  Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Sosyal Medya Unsurlarından bütün 

değişkenlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. 

Regresyon Modeli: 

Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi= -0,109 + 0,368 Bilgi Edinme + 0,486 

İletişime Geçme – 0,117 Paylaşımda Bulunma + 0,087 Taraftarlık Algısı + 0,076 

Zaman Geçirme 
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Tablo 30: : Model Açıklayıcılığı  

Model R R Kare 
Düzeltilmiş 

R Kare 

Std. 
Hatanın 
Tahmini 

1 ,669a ,447 ,443 ,71985 
a. Tahminciler: (Stbit), Zaman Geçirme, Taraftarlık 
Algısı, İletisime Geçme, Paylasimda Bulunma, Bilgi 
Edinme 

 

Yukarıdaki tablo Sosyal Medya Unsurlarının Kulüp Lisanslı Ürün Tercih 

Eğilimi değişkenini açıklama oranını göstermektedir. Buna göre ilgili regresyon 

modeli ile bağımlı Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi değişkeninin yaklaşık 

olarak %44,3’inin açıklanması mümkündür. 



BÖLÜM 4 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sporun hem sağlık hem de sosyal bir aktivite olması özellikle son çeyrek 

asırda artan bir ilgi görmesine neden olmuştur. Sporla ilgilenen kişi sayısı, gerek 

katılımcı gerekse taraftar olarak, gittikçe artmaktadır. Bunun farkında olan spor 

kurumları ve kulüpleri daha çok taraftarı, tüketiciyi, çekmek için büyük yatırımlar 

yapmaktadır. Spora karşı artan ilgi, spor dışındaki kurumlarında sponsorluk 

aracılığıyla büyük tüketici kitlelerine ulaşmalarını sağlamış ve spor ekonomik 

olarak güçlü bir endüstri haline gelmiştir.  

Taraftarlara yani tüketicilere ulaşmada şüphesiz iletişim araçları büyük bir 

rol oynamaktadır. Günümüzün en çok tercih edilen sosyal medya kanalları da bu 

araçların başında gelmektedir. Spor kulüpleri ve kurumları taraftarları ile daha 

hızlı ve karşılıklı bir iletişim kurabilmek için sosyal medyayı etkili bir şekilde 

kullanmaktadır. Araştırmanın çalışma alanını oluşturan Beşiktaş Spor Kulübü de 

taraftarları ile daha yakın ilişki kurabilmek için sosyal medya hesapları üzerinden 

kulüp ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır.  Kulübün taraftarları da kulübün 

sosyal medya hesaplarını takip etmektedir. Bu durum çift yönlü, etkileşimli, 

filtresiz ve daha hızlı bir iletişimin gelişmesini sağlamıştır. 

Bu araştırmanın nitel sonuçları Beşiktaş Spor Kulübünün taraftarları ile 

daha etkili bir iletişim kurmak için sosyal medya hesaplarını aktif olarak 

kullandığını göstermektedir. Kulüp sorumlusu ile yapılan mülakat neticesinde, 

sosyal medyanın özellikle kulübün pazarlama stratejisinde önemli bir yer edindiği 

görülmektedir. Kulübün sponsorları ile yapmış olduğu kampanyalar, lisanslı 

ürünlerin tanıtımı sosyal medya hesapları üzerinden sıklıkla taraftarlarla 

paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, taraftarlar ile daha yakın bir ilişki kurmak ve 

taraftarlık aidiyetini arttırabilmek için kulüp sürekli olarak paylaşımlarda 

bulunmaktadır. Temel olarak spor kulübünün sosyal medyayı bir pazarlama, 

müşteri ilişkileri ve reklam aracı olarak kullandığı söylenebilir.  
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Taraftarlar ile yapılan odak gurup ve anket çalışmasının sonuçlarına göre 

taraftarlar takım hakkında bilgi edinebilmek, takımın ürünleri hakkında bilgi 

edinebilmek, maç ve bilet bilgisine ulaşabilmek, takımla ve futbolcularla iletişime 

geçebilmek, transfer haberlerini incelemek, takım hakkında doğru ve net bilgilere 

ulaşabilmek ve takım hakkında yapılan yorumlara ulaşabilmek için kulübün 

sosyal medya hesaplarını takip etmektedirler. 

Yapılan hipotez testlerinin sonuçlarına göre ’’Bilgi Edinme, İletişime 

Geçme, Paylaşımda Bulunma, Taraftarlık Algısı, Zaman Geçirme faktörleri ile 

Kulüp Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi faktörü arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Tablo 28 araştırmanın hipotez testleri hakkında bilgi vermektedir. 
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Tablo 31: : Hipotez Analizi Özet Tablosu 

H
ip

ot
ez

 

A
na

liz
 Y

ön
te

m
i 

Te
st 

İs
ta

tis
tik

le
ri 

D
eğ

er
le

nd
irm

e 

(H
1 H

ip
ot

ez
i) 

Temel Hipotez 
H0: Sosyal Unsurları  (Bilgi Edinme, İletişime 
Geçme, Paylaşımda Bulunma, Taraftarlık Algısı, 
Zaman Geçirme) Kulüp Lisanslı Ürün Tercih 
Eğilimi değişkenini açıklamada istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 
 

Regresyon F: 110,382 

p:0,000  

Kabul 

H1: “Bilgi Edinme” değişkeni ile “Kulüp Lisanslı 
Ürün Tercih Eğilimi” değişkeni arasında pozitif 
ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Korelasyon Pearson: 
0,511 

p: 0,000 

Kabul 

H2: “İletişime Geçme” değişkeni ile “Lisanslı 
Ürün Tercih Eğilimi” değişkeni arasında pozitif 
ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Korelasyon Pearson: 
0,618 

p: 0,000 

Kabul 

H3: “Paylaşımda Bulunma” değişkeni ile “Kulüp 
Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi” değişkeni arasında 
pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Korelasyon Pearson: 
0,355 

p: 0,000 

Kabul 

H4: “Taraftarlık Algısı” değişkeni ile “Kulüp 
Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi” değişkeni arasında 
pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Korelasyon Pearson: 
0,390 

p: 0,000 

Kabul 

H5: “Zaman Geçirme” değişkeni ile “Kulüp 
Lisanslı Ürün Tercih Eğilimi” değişkeni arasında 
pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Korelasyon Pearson: 
0,220 

p: 0,000 

Kabul 

Özet olarak değerlendirmek gerekirse, bu araştırmanın sonucu konu ile ilgili 

daha önce yapılan çalışmalara paralellik göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarına 

göre spor kulüpleri taraftarları ile temelde iletişim kurabilmek, ilişkilerini 

geliştirebilmek ve ürün tanıtımı yapabilmek amaçları doğrultusunda sosyal 

medyayı kullanmaktayken; taraftarlar da kulüp ile iletişim kurabilmek, kulüp 

hakkında bilgi edinebilmek ve paylaşımda bulunabilmek, lisanslı ürün ve maç 
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bilgisine ulaşabilmek için sosyal medyayı kullanmaktadır. Kulübün ve 

taraftarların sosyal medyayı kullanım amaçlarının örtüştüğü görülmektedir. 

4.1. Öneriler 

Taraftarların kulübün sosyal medya hesaplarını takip etmede Bilgi Edinme, 

Paylaşımda Bulunma ve Taraftarlık Algısı boyutlarının ilk sıralarda yer almaları 

neticesinde, bu boyutlara yönelik daha çok strateji geliştirilebilir. Sosyal 

medyanın en temel özelliği karşılıklı iletişimi sağlamasıdır. Kulüp yönetimi 

taraftarların şikâyet ve isteklerine daha çok önem verip, şikâyetleri dikkate 

almalıdır. 

Sosyal medya hesapları üzerinden sadece takım ve sponsorlar ile ilgili 

paylaşımlarda bulunulmalı, sponsorların yaptıkları paylaşımlar sadece kulübün 

ürünlerini içermelidir. Taraftarların demografik özellikleri ve kişisel verileri ( yaş, 

meslek, gelir, yaşadığı yer) dikkate alınarak bu segmentlere yönelik özel 

kampanyalar ve yarışmalar düzenlenebilir. 

Spor kulübü taraftarlardan geri dönüşler alabilmek ve memnuniyetlerini 

ölçebilmek için belirli aralıklarla anket vs. çalışmaları yapabilir. Taraftarların 

lisanslı ürünlere ve biletlere ilgisini arttırabilmek için yarışmalar düzenlenebilir ve 

taraftarların yarışmalara katılmaları için teşvik edici paylaşımlarda bulunulabilir. 

Bu hem kulübün sayfasına olan trafiği arttıracak hem de taraftarların kulübe daha 

çok bağlanmasını sağlayacaktır. Taraftarlık tutkusu, satın alma davranışı 

sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle taraftarlık aidiyetini ve 

tutkusunu arttırıcı duygusal ve etkili paylaşımlarda bulunulabilir. Lisanslı 

ürünlerin promosyon ve reklamları hakkında taraftarları sıkmayacak ve ilgi 

uyandıracak şekilde paylaşımlarda bulunulabilir. 
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4.2. Araştırmanın Kısıtları  

Bu araştırmada bazı kısıtlar bulunmaktadır. Öncelikle bu araştırmanın 

sonuçları sadece bir kulüp ve bu kulübün taraftarlarının sosyal medya davranışını 

göstermektedir, bu nedenle sonuçlar bütün takımların taraftarları için genelleme 

yapılamaz. İkinci olarak araştırma bütün sosyal medya platformlarını içerek 

şekilde düzenlenmiştir, farklı platformlar üzerinden yapılacak çalışmalar farklı 

sonuçlar verebilir. Son olarak, anketin dağıtımı internet üzerinden yapılmıştır bu 

nedenle katılımcılar bir problem yaşadığı zaman bire bir iletişim sağlanamamıştır. 

4.3. Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler 

Bu araştırma sadece bir takım ve taraftarlarını ana evren olarak kullanmıştır. 

Daha sonra yapılacak araştırmalar için taraftarların sosyal medyada takımlarını 

takip motivasyonlarını daha iyi anlayabilmek için farklı takımların taraftarlarına 

yönelik araştırmalar yapılabilir. Taraftarların sosyal medya verileri incelenerek ve 

takip edilerek daha kapsamlı bir araştırma ile daha kalıcı ve etkili sonuçlar ortaya 

çıkarılabilir. Spor kulüplerinin lisanslı ürünlerin promosyon ve reklamların sosyal 

medya üzerinden taraftarlara ulaştırılmasının taraftarlarda ortaya çıkardığı satın 

alma davranışı, farkındalık gibi etkilerinin araştırılması spor pazarlaması ve sosyal 

medya etkileşiminin daha iyi anlaşılmasını katkı sağlayacaktır. Spor kulüplerinin 

sosyal medya hesaplarında sponsor reklamlarını paylaşmaları ve taraftarların buna 

tepkilerini ölçmeye yönelik yapılacak araştırmalar, sosyal medya ve spor 

pazarlaması arasındaki ilişkinin açıklanmasında farklı bir bakış açısı ile katkı 

sağlayabilir.
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EKLER 

EK 1: KULÜP YÖNETİCİSİ İLE YAPILAN MÜLAKAT SORULARI 

1. Taraftarlar ile iletişime geçebilmek için hangi iletişim kanallarını daha sık 

kullanıyorsunuz? Sosyal medyanın iletişiminizdeki yeri nedir? 

2. Sosyal medyayı kullanmanızdaki temel motivasyonlarınız nelerdir? Hangi 

platformları daha çok kullanmayı tercih ediyorsunuz?  

3. Sosyal medyada ne tür kampanyalarda, faaliyetlerde ve paylaşımlarda 

bulunuyorsunuz? 

4. Pazarlama stratejilerinizde sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Sosyal 

medyanın pazarlama stratejilerinizdeki rolü nedir? 

5. Bilet, forma, lisanslı ürünleri sosyal medya platformlarını kullanarak 

pazarlamasını yaptınız mı? Nasıl bir strateji izlediniz? 

6. Sosyal medya platformlarını kullanarak taraftarlar için ne tür değerler 

sağlıyorsunuz? Taraftarlarınız ile iletişiminizi arttıracak ne tür stratejiler 

izlediniz? 

7. Taraftarların sosyal medya platformlarında daha katılımcı olmalarını 

sağlayabilmek açısından nasıl stratejiler izliyorsunuz? Taraftarlarınızdan nasıl 

geri dönüşler, eleştiriler aldınız? Bu konuda nasıl bir strateji izlediniz? 

  



123 

 

EK 2: TARAFTARLAR İLE YAPILAN ODAK GURUP 

ARAŞTIRMASININ SORULARI 

1. Takımınız ile ilgili haber ve gelişmeleri hangi iletişim kanallarını kullanarak 

takip ediyorsunuz? 

2. Sosyal medya platformlarından takımınızı takip edebilmek için en çok 

hangisini kullanıyorsunuz? 

3. Takımınızın sosyal medya hesapları ile ilgili sorunlar veya zorluklar 

yaşadınız mı? Bunlar neydi? Nasıl çözüldü? 

4. Takımınızın sosyal medya hesapları ile ilgili eleştiri ve önerilerde bulundunuz 

mu? Nasıl cevap verdiler? 

5. Takımınız sosyal medya hesaplarını kullanarak promosyonlar, faaliyetler, 

düzenleyip katılımınızı teşvik ediyor mu? 

6. Takımınızın sosyal medya hesaplarından yönlendirilerek bilet veya lisanslı 

ürün satın aldınız mı? 

7. Takımınızın sosyal medya hesaplarında lisanslı ürünler dışında başka 

markaların ürünlerinin reklamı yapılıyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

8. Takımınızın sosyal medya hesaplarında reklam ve promosyon sıklığı sizi 

sıkıp bunaltıyor mu? Bu durumla karşısında ne yaptınız? 

9. Takımınızın sosyal medya hesaplarını neden takip ediyorsunuz? Ne 

bekliyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? 

10. Takımınızın mobil uygulamasını kullandıysanız deneyimlerinizi paylaşır 

mısınız? 
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EK3: TARAFTAR ANKETİ 

Değerli katılımcılar, bu anket spor kulübü taraftarlarının tuttukları takımın sosyal 

medya hesaplarını takip etme motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla 

yapılmaktadır. Ankette vereceğiniz cevaplar bilimsel bir araştırma için 

kullanılacaktır. Soruların doğru veya yanlış yanıtı yoktur. Lütfen sorulara 

içtenlikle cevap veriniz. Katılımınız için teşekkürler. 

Cinsiyetiniz 

K ( )    E ( ) 

Yaşınız 

13-16 ( )    17-22 ( )     23-28 ( )     29-34 ( )     35-40 ( )    41 ve üzeri ( ) 

Eğitim Durumuz 

İlk ve orta öğretim ( ) Lise ( ) Ön lisans ( )  Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( 

) 

Gelir Durumuz 

0-1300 ( )     1301-2000 ( )     2001-3000 ( )     3001 ve üzeri ( )     

Mesleğiniz 

Öğrenci ( ) Özel Sektör Çalışanı ( )  Kamu Personeli ( )  Esnaf/İşveren ( )   

Çalışmıyor ( )  

Takımınızı en çok hangi iletişim araçlarını kullanarak takip ediyorsunuz. 

Sosyal Medya   ( )     TV ( )      Internet   ( )     Görsel Basın (Gazete, Dergi)  ( )     

En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz. 

Facebook ( )    Twitter ( )    Instagram ( )     Youtube ( )    Diğer ( )    

Günlük toplamda kaç saat sosyal medya platformlarını kullanıyorsunuz. 

1’den az ( )   2-3 ( )  4-5 ( )   6-7 ( )  8-9 ( )   10 ve üzeri ( ) 
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Aşağıda yer alan ifadelere katılım derecenizi belirtiniz. 
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10 Kombine ve normal maç bilet bilgilerini öğrenebilmek için 
takip ediyorum. 

     

11 Kulübün düzenlemiş olduğu faaliyetler ve etkinlikler hakkında 
bilgi alabilmek için takip ediyorum. 

     

12 Kulüp hakkında çıkan haberleri okuyabilmek için takip 
ediyorum. 

     

13 Kulübün yaptığı resmi açıklamalara ulaşabilmek için takip 
ediyorum. 

     

14 Kulübün ürün ve bilet indirimlerini öğrenebilmek için takip 
ediyorum. 

     

15 Kulübün yaptığı promosyon ve yarışmalardan haberdar 
olabilmek için takip ediyorum. 

     

16 Kulübün lisanslı ürünlerini satın alabilmek için takip ediyorum.      
17 
 

Kulübün lisanslı yeni ürünleri hakkında bilgi alabilmek için 
takip ediyorum. 

     

18 Kulübün mobil uygulaması ve dergisi hakkında bilgi alabilmek 
için takip ediyorum. 

     

19 Kulübün anlaşmalı olduğu banka ve operatörlerin yaptığı 
promosyonlardan haberdar olabilmek için takip ediyorum.  

     

20 Diğer taraftarlar ile iletişime geçebilmek için takip ediyorum.       
21 Maç özetlerini izleyebilmek ve paylaşabilmek için takip 

ediyorum. 
     

22 Maç ve antrenman görüntülerine ulaşabilmek için takip 
ediyorum. 

     

23 Maç hakkında anlık bilgi almak için takip ediyorum.      
24 Maç öncesi ve sonrası bilgi alabilmek için takip ediyorum      
25 Sporcular ile iletişime geçebilmek için takip ediyorum.      
26 Kulüple iletişime geçebilmek için takip ediyorum.      
27 Kulübün diğer branşları hakkında bilgi alabilmek için takip 

ediyorum. 
     

28 Transferler ve son dakika haberlerini öğrenebilmek için takip 
ediyorum 

     

29 Maç hakkındaki yorumları okuyabilmek ve paylaşabilmek için 
takip ediyorum.  

     

30 Kulüple ilgili bilgileri paylaşabilmek için takip ediyorum.      
31 Tribün görüntülerini paylaşabilmek için takip ediyorum.      
32 Kulübü takip ettikçe taraftarlık duygusunun pekiştiğini 

düşünüyorum. 
     

33 Kulübü takip ettikçe daha çok heyecan duyuyorum.      
34 Kulübü takip ettikçe takıma olan bağlılığımın arttığını 

düşünüyorum. 
     

35 Kulübü takip ettikçe kendimi kulübe daha ait hissediyorum.      
36 Kulübün sosyal medya hesaplarını zaman geçirmek için takip 

ediyorum. 
     

37 Kulübün sosyal medya hesaplarını sıkıldığım zaman 
oyalanabilmek için takip ediyorum. 

     


