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ÖZET 

 

Küreselleşme ve internet sayesinde meydana gelen değişimler işletmeler 

ve tüketicileri etkilemiştir. İşletmeler; rekabetçi bir pazar ortamında başarılı 

olabilmek için, tüketicileri memnun etmek amacıyla sürekli yeni stratejiler 

geliştirmektedir. Tüketiciler ise kaliteli ürün ve hizmetler üreten,  değer vaat 

eden ve isteklerini dikkate alan işletmeleri tercih etme eğilimindedir.  

Özellikle 90’lı yılların ortasında önem kazanan kurumsal itibar işletme 

stratejisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. İnternetin yaygınlık kazanmasıyla 

birlikte tüketicilerle interaktif iletişim kurmak kritik önem almıştır. İnteraktif 

iletişimi kurmak sosyal medya platformları sayesinde mümkün ve işletmeler; 

sosyal medya ortamında kurumsal itibarı oluşturma, büyütme ve koruma 

amacıyla adımlar içeren stratejiler üretmelidir. 

Bu araştırma, sosyal medya ortamında kurumsal itibarı oluşturma ve 

yönetmenin önemini ortaya koymayı hedeflemektedir. Faktör analizi sonucunda 

20 sorudan oluşan kurumsal itibar ölçeğinin ankete katılan cevaplayıcılar 

tarafından 3 alt boyutta algılandığı belirlenmiştir. Faktörler sırası ile 

Entellektüel Sermaye ve Toplumsal Bilinç (9 madde), Farklılık (Differentiation) 

ve Güven Verme (7 madde) ve Finansal Güvenilirlik (4 madde) olarak 

adlandırılmıştır 

Yapılan regresyon analizi sonucunda sosyal medya kullanımı değişkeni 

ve alt değişkenlerinin, kurumsal itibar algısı değişkenini açıklama oranı 

yaklaşık olarak % 42 olarak bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: İnteraktif iletişim, Kurumsal itibar, Sosyal Medya 
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SUMMARY 

 

Changes that took place thanks to globalization and the internet have 

affected businesses and consumers. In order to succeed in a high competitive 

market environment, businesses are constantly developing new strategies in 

order to satisfy consumers. Consumers on the other hand are more likely to 

choose the businesses that produce goods and services of high quality, take in 

consideration their requests and deliver values.  

With the widespread use of the internet establishing an interactive 

communication with consumers has been critical. The establishment of 

interactive communication is possible mainly through social media platforms 

and businesses should produce strategies that aim to manage, enhance and 

protect corporate reputation. 

This study intends to demonstrate the importance of managing corporate 

reputation through social media platforms. After performing factor analysis we 

found that corporate reputation scale made of 20 expressions was perceived 

under three dimensions. These dimensions are named as follows: Intellectual 

Capital and Social Awareness (9 expressions); Differentiation and Trust ( 7 

expressions); Financial Reliability (4 expressions). At the end of regression 

analysis was found that social media usage and its dimensions determine the 

perception of corporate reputation at a rate of approximately 42%.  

 

 

Key words: Interactive communication, Corporate Reputation, Social Media 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK KURUMSAL İTİBAR 

Giriş 

“Dünya düzdür” kitabında, Thomas Friedman küreselleşme olgusunun 

hayatımızın her alanını etkilediğini ve Berlin Duvarı’nın yıkılışı ile başlayan bu 

sürecin bilginin hızlı yayılma imkanı ile doruk noktasına ulaştığını söylemektedir 

(Friedman, 2010). Friedman’a göre, insanları ve işletmeleri bir araya getiren ve 

“dünyayı düzleştiren” unsurların başında bilimsel ve teknolojik ilerlemeler 

gelmektedir. Günümüzde şahitlik ettiğimiz teknolojik ilerlemelerin merkezinde hız 

vardır. Teknoloji sayesinde geliştirilen uygulamalar, kullanılan cihaz ve aygıtlar 

zaman ve mesafeleri kaldırarak, özellikle de iş modellerine daha önce görülmemiş 

bir hız kazandırmıştır. Sosyal ve ekonomik ilişkiler de bu durumdan etkilenmektedir. 

Friedman’ın deyimiyle, Dünya artık küçük ve düz olmuştur. 

Ticaret, insanlık tarihinde vazgeçilmez en önemli geçim kaynaklarından biri 

olup her gelişmenin öncüsü olmuştur. Tarih boyunca en gelişmiş toplumların, ticaret 

yollarının kesiştiği bölgelerde kurulduğu görülmektedir. Bu bakımdan bir şeyleri 

üretmek ve onları satabilmek her zaman önemli olmuştur. Ticaret, gelişmiş 

toplumların en önemli geçim kaynağı olmakla birlikte medeniyetlerin ilerlemesinde 

de önemli rol üstlenmiştir. Günümüzde ise, teknolojik ilerleme ve bilgiye ulaşımın 

kolaylaşması sonucunda ticari faaliyetlerin doruk noktasına ulaştığı söylenebilir. 

Bütün bu olumlu gelişmelerin merkezinde işletmeler vardır. İhtiyaçları ve tüketicileri 

buluşturan ise, işletmenin en önemli fonksiyonlarından olan pazarlamadır. 

Pazarlama bir işletme için kritik bir öneme sahiptir. HP kurucularından David 

Packard’a ait “Pazarlama; pazarlamacılara bırakılmayacak kadar önemlidir” sözü de 

pazarlamanın vazgeçilmez nitelikte olduğunu göstermektedir. Pazarlama bir şirketin 

yaptığı işi temsil eder. Pazarlama bir şirketin nihai hedefidir. Pazarlama; marka 

yaratmaktır (A. Ries ve L. Ries, 2009). Sonrasında işletmeler, iyi planlanmış 

birstrateji sayesinde marka yaratarak rakiplerin rekabet edemeyeceği bir segment 

oluşturmayı hedeflemektedir (Aaker, 2011: 17). Coca-Cola’nın ilk Pazarlama 
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Müdürü Sergio Zyman’nın dediği gibi “Pazarlamanın amacı, insanların ürünlerinizi 

rakiplerin ürünlerinden daha fazla, daha yüksek bir fiyatla almasını sağlamak”tır 

(Turner ve Shah, 2011: 174). Ayrıca pazarlama sayesinde mevcut müşterilerin 

yanında potansiyel müşterilere ulaşmak ve onları elinde tutmak mümkündür. Bir 

kurumun başarıya ulaşması için yeniliğe, kurum kültürüne ve liderliğe önem verdiği 

kadar pazarlamaya da aynı derecede önem göstermelidir çünkü pazarlama, 

işletmeleri başarıya ulaştıran önemli unsurlardan bir tanesidir (Fox, Aralık 2012: 

258). 

 Pazarlama kavramı yılların geçmesiyle değişime uğramıştır. Teknolojik ve 

sosyal-kültürel gelişmeler yeni müşteri profili ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla 

işletmeler bu müşteri profiline göre faaliyetlerini yeniden değerlendirmek 

durumunda kalmış ve başarabilmek için iş modelleri değişikliklerine gitmiştir. 

“Pazarlama 3.0” kitabı ile Philip Kotler yukarıdaki ifadeleri doğrulamakta ve 

pazarlamanın değişime uğradığını ortaya koymaktadır. 

Tablo-1: Pazarlama 1.0,  Pazarlama 2.0 ve Pazarlama 3.0 

 Pazarlama 1.0 

Ürün odaklı 

pazarlama 

Pazarlama 2.0 

Müşteri odaklı 

pazarlama 

Pazarlama 3.0 

Değer odaklı 

pazarlama 

Amaç Ürünleri satmak Müşteri tutmak ve 

memnun etmek 

Dünyayı daha iyi 

bir yer yapmak 

Mümkün kılan 

güçler 

Sanayi devrim Bilgi teknolojileri Yeni teknoloji 

dalgası 

Şirketlerin pazara 

bakış açısı 

Fiziksel ihtiyacı olan 

alıcı kitleleri 

Daha akıllı müşteriler İnsana hitap etmek 

(akıl, kalp ve ruh 

bütünlüğü) 

Pazarlamanın kilit 

kavramı 

Ürün geliştirme Farklılık Değerler 
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Şirketin pazarlama 

anahtarları 

Ürünün özellikleri Ürün ve şirket 

konumlandırması 

Şirketin misyonu, 

vizyonu ve 

değerleri 

Sunduğu değer Fonksiyonel Fonksiyonel ve 

duygusal 

Fonksiyonel, 

duygusal ve ruhsal 

Müşterilerle olan 

ilişki 

Birden kitlelere Bire bir Çok sayıda üyesi 

olan bir iş birliği 

Kaynak: Kotler vd., 2010: 6 

Tablo-1’de gösterildiği üzere, öncelikle sanayi döneminde başlayan 

üretimdeki artış endüstriyel makineler sayesinde gerçekleşmiştir. “Pazarlama 1.0” 

olarak adlandırılan bu dönemden sonra rekabet avantajı sağlayan en önemli unsur 

endüstriyel makinelerin yerini bilginin alması olmuştur. Teknolojik yatırımlar ve 

bilgi “Pazarlama 2.0” döneminin en önemli rekabet unsuru haline gelmiştir. Ayrıca 

işletmeler, müşteri-odaklı hareket etme yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 

Günümüzde ise işletmeler, insanlara sadece ürün ve hizmetleriyle değil aynı 

zamanda diğer unsurları da dahil ederek müşterilerin duygularına (akıllarına, 

kalplerine, ruhlarına) da hitap etmektedir. Kotler’in “Pazarlama 3.0” olarak 

adlandırdığı bu dönemin esasında değer üretmek vardır (Kotler vd., 2010: 3-4). 

İşletmeler yeni gelişmelere zorunlu olarak ayak uydurmak durumundadır. 

Ancak bu zorunluluk sayesinde varlığını devam ettirmeleri mümkündür.  

İş modellerini etkileyen en önemli gelişme de yeni medya kanalların 

yaygınlık kazanması olmuştur. İnternet sayesinde sosyal medya araçların yükselişi 

inanılmaz bir boyuta ulaşmıştır. İletişim faktörü hiç olmadığı kadar bir önem 

kazanmış durumdadır. Tüketici lehine olan bu faktör işletmeler açısından 

değerlendirildiğinde dezavantaj olabilir. Birçok işletme bu durumu yaşayarak, sosyal 

medyanın bu olumsuz yönünün olabileceğini keşfetmiştir. Ayrıca yeni nesil tüketici 

profilinin değişik olması da işletmelerin daha bilinçli olmalarını sağlamıştır (Ayvacı, 

Aralık 2013: 82). 
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Muhtemel krizleri önlemenin en iyi yolu, müşterilerden gelen şikayetleri 

değerlendirmek ve çözüme kavuşturmaktır. Örneğin, bisiklet kilidi üreten Kryptonite 

şirketinin ürettiği kilitlerin sadece bir kalemle açılabileceği ortaya çıkınca şirket zor 

durumda kalmıştır. Ayrıca sosyal medya araçlarının yaygın olduğu günümüzde 

dinlemenin bir başka yararı da işletme hakkında konuşulanları izleme fırsatı 

yakalamak ve müşterilerle interaktif bir iletişim kurmaktır. Müşterilerin sesini 

dinleyerek hangi konuların önemli olduğu tespit edilebilir (Chaney, 2009:199). 

Yukarıda bahsedilen bütün bu değişimlerin merkezinde aslında tek bir neden vardır. 

Bu neden, müşteri güvenini kazanabilme ihtiyacıdır. Müşteri güvenini kazanabilmek 

müşteri sadakatinisağlar ve dolayısıyla işletmelerin finansal göstergelerine de 

yansıyacağı bilinen bir gerçektir. Güven kazanmak ise zor ve istikrar gerektiren bir 

süreçtir. İşletmeler, faaliyetleri sonucunda hissedarları tarafından olumlu algılanması 

durumunda güven beraberinde getirilecektir. Güven de, olumlu itibar ile 

sonuçlanacaktır. Günümüzde birçok uzman tarafından sıkça kullanılan “İtibar 

Ekonomisi (Reputation Economy)” döneminde başarıyı yakalayabilmek için en çok 

ihtiyaç duyulan şey güçlü itibara sahip olmaktır. 

1. 1. Rekabetçi Pazarlama Dünyasında Kurumsal İtibarın Yeri ve Önemi 

Kurumsal itibar konusunda önemli çalışmalara imza atan Charles Fombrun, 

Gary Davis tarafından yazılan “Kurumsal İtibar ve Rekabet” kitabın önsözünde 

itibarın çok güçlü bir rekabet unsuru olduğunu söylemektedir (Davies vd., 2003). 

Ona göre işletmeler; (1)altyapılarında yatırım yaparak, (2) maliyetleri azaltarak, (3) 

entelektüel sermaye (yetenekli çalışanları işe almak) ve (4) güçlü itibar sayesinde 

rekabetçi konumuna gelmektedir. Paydaşları tarafından olumlu algılanan işletmelerin 

ürün/hizmetlerin tercih edilmesi ve markaya sadakatinin artması ile sonuçlanan bu 

durum, itibar sermayesinin oluşmasına imkan tanımaktadır. Martin ve Hetrick (2006) 

ve Gaines-Ross (2008:6) da güçlü bir markanın yanında güçlü kurumsal itibarın 

işletmelerin farklılaşma konusunda yardımcı olduğunu söylemektedir. İşletmeler, 

toplum tarafından güvenilir bir kurum olarak algılanmak için kurumsal itibarı önemli 

bir araç olarakgörmektedir. 
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Güven esaslı olan kurumsal itibar, kısa sürede inşa edilmesi mümkün değil 

çünkü tüketiciler ve iş ortaklarının bir işletmeye güven duyması zaman alabilir. 

Güvenin oluşması için de iletişim kritik bir öneme sahiptir. İşletmeler, paydaşlarıyla 

(örn. tedarikçiler, ortaklar), bir araya gelerek güven esaslı ilişkileri geliştirmelidir 

(Reinders ve Freijsen, 2012: 89). İtibarın bütün kuruluşlar (ticari, kamu, kar amacı 

gütmeyen) için kritik bir öneme sahip olmasından dolayı hedeflere ulaşmak, 

rekabetçi olmak ve hissedarlar tarafından kabul görmek için zemin hazırlamaktadır. 

Ayrıca, benzer işletmeler (kurumlar) ile kıyas yapıldığında itibar, ayırt edici bir 

özelliktir (Watson ve Kitchen, 2008: 122). Böylece paydaşları tarafından güvenilir 

olarak algılanan işletmeler güçlü bir itibara sahip olacaktır. Güçlü itibarın da çok 

sayıda avantaj sağlayabileceğini söylemek mümkündür. Güçlü bir itibar sayesinde 

(Greyser, 2003: 237): 

(a) Ürün ve hizmetler kalite ve fiyat bakımından benzerlik gösterirse, güçlü ve 

itibarlı olan işletmeler tercih edilmektedir. 

(b) Zor zamanlarda itibarı yüksek olan işletmeler finans kuruluşları tarafından daha 

kolay destek bulurlar. 

(c) Olumlu itibar aynı zamanda bir işletmenin finans piyasalarında işletme değerini 

de temsil etmektedir. 

Bu yararların dışında, olumlu itibara sahip olan kurumlar yetenekli çalışanları 

daha kolay çekmekte ve medya tarafından sürekli ilgi odağı olmaktadır. İtibar, bir 

işletmenin mevcut değerine değer katmaktadır (Doorley ve Garcia, 2007: 4). Davies 

vd., (2003) güven oluşturmak adına ve itibarı güçlendirmek adına yapılan 

faaliyetlerin önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekmektedir. Kurumlar hata ve 

yanlış uygulamalara da imza atmakta fakat kurumlardan beklenen, bu durumdan ders 

çıkarmalarıdır. Kurumlar, gelen eleştiriler karşısında haklı olsalar dahi dikkate almalı 

ve gereğini yapmaları gerekir (Davies vd., 2003: 73). Günümüzde güçlü bir itibar 

sahibi olmanın diğer bazı avantajları daha detaylı bir şekilde aşağıda verilmiştir 

(Dalton and Croft, 2003: 14-15): 

o Yeni iş ortaklarını çekmeye sağlamaktadır. 

o Yatırımların artmasını sağlamaktadır. 
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o Ağızdan ağza pazarlamadan yararlanarak yeni müşteri çekmeye 

sağlamaktadır. 

o Yetenekli çalışanları çekmek için etkilidir. 

o Yeni pazarlara girişi kolaylaştırmaktadır.  

o Başka işletmeleri satın almak veya birleşmeyi kolaylaştırmaktadır.  

o Paydaşlarıyla (tedarikçiler, dağıtıcılar) ilişkilerin güçlenmesinde etkilidir. 

o Sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmasını sağlamaktadır. 

o Kriz durumlarında zararı azaltmaktadır. 

o Başarılı bir şekilde yeni ürünleri lanse etmekte yardımcı olmaktadır. 

o Yüksek finansal performans sağlar.   

İşletmelere önemli bir rekabet avantajı sağlayan kurumsal itibar, sağladığı 

yararlar bakımından çok önemli bir varlık olduğunu söylenebilir. Ayrıca işletme 

fonksiyonları (üretim, yönetim, pazarlama, muhasebe-finans, insan kaynakları) 

üzerine de olumlu etkisi bulunan kurumsal itibar, bu fonksiyonlardaki olumsuz 

performansı sonucunda büyük bir zarar görecektir. 

Kurumsal itibar yönetimi bazen risk yönetimi ile eşdeğer tutulabilir. Risk 

yönetimi esasında da satışları düşürecek, pazar payını azaltacak veya ceza getirecek 

durumları önlemek vardır (Neef, 2003: 143). Bu yüzden kurumsal itibarı yönetmek 

önemli bir konu haline gelmiştir. Kurumsal itibara gelebilecek her türlü zarar yıllarca 

yapılan güzel işleri yok edebilir. Özellikle internetin yaygınlık kazanmasıyla birlikte 

itibarı korumanın zorlaştığı görülmektedir. Olumsuz durumları minimize etmek için 

işletmeler sürekli takip halinde ve zaman kaybetmeden uygun cevap üretme 

kapasitesine sahip olmalıdır (Weinberg, 2009: 75-76). Sosyal medya araçları 

kullanımın artmakla birlikte artık herkes 7/24 işletmelerin duvarına yorum yazabilme 

veya onlara ilişkin bir foto paylaşma imkanına sahip olmuştur. Müşteriler sadece 

işletmeleri değerlendirmekle kalmıyor aynı zamanda arkadaşlarıyla sosyal medya 

ortamında görüşlerini paylaşarak onları olumlu-olumsuz etkilemektedir (Beal ve 

Strauss, 2008: 5). Geleneksel itibar yönetiminde işletmeler algılanan ile gerçek 

durum arasındaki farkı azaltma yönünde faaliyet gösterirlerdi. İşletmeler sadece iş 

çevreleri ve medya üzerine odaklanmaktaydı. Günümüzde ise, bu boyutların (iş 
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çevreleri ve medya) yanında yeni boyutlar üzerine de odaklanması şarttır. Online 

medya, çevre ve diğer toplumu ilgilendiren konuları temsil eden gruplar, sosyal 

medya araçları (örn. bloglar ve blogcular) gibi önemli boyutlar da yeni itibar 

yönetimi olgusu tarafından dikkate alınması gereken konulardır. Eskiden işletmeler, 

basın toplantısı düzenleyerek sadece uygun gördükleri bilgileri paylaşmaktaydı. 

Günümüzde ise bu durum söz konusu olmamakla birlikte, bilginin hızlı yayılması 

sonucunda memnun kalmayan müşteriler ve yatırımcılar deneyimlerini başkalarıyla 

kolaylıkla paylaşabilir hale gelmiştir (Gaines-Ross, 2008: 16). Kurumsal itibar 

yönetimi hiç olmadığı kadar kritik bir konu olarak bütün işletmelerin gündemindedir. 

Yeni sosyal-ekonomik gelişmeler beraberinde belirsizlik getirmektedir. Tüketim ve 

finansal piyasalarında eğilimleri belirlemek ve gelecekteki durumu tahmin etmek çok 

zordur. Bu gerçeği bilen işletmeler sahip olduğu imkanları en verimli şekilde 

kullanarak gelecekteki belirsizlikleri azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Kurumsal itibarın işletmeler için vazgeçilmez bir unsur haline gelmesi, 

müşteri profilindeki değişikliklere de bağlıdır. Ayrıca geçmişte işletmeler tarafından 

yapılan hatalar, tüketicilerin daha temkinli davranmalarına neden olmuştur. 

Kurumsal itibarın işletme stratejilerinin bir parçası haline gelmesi ve önem 

kazanması; küreselleşme, serbest ticaret, özelleştirme, medyada çıkan işletme hileleri 

(skandalları), tüketicileri korumaya yönelik atılan adımlar, sivil toplum 

kuruluşlarının güçlenmesi, ticari rekabet ve teknoloji gibi nedenler sayesinde 

olmuştur (Dalton and Croft, 2003: 4). Bununla birlikte Gaines-Ross’a göre (2008) 

küçük ama güçlü kitlelerin yükselişi sayesinde küresel ekonomi, toplum, siyaset gibi 

alanlarda köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim, itibar yönetimini de 

etkilemiştir. “İhbarcılar” (örn., Sherron Watkins- Enron), sivil toplum kuruluşları 

(örn., Greenpeace, PETA), şirket karşıtı web siteleri (örn., starbucked.com ve 

walmartwatch.com), toplumsal (serbest) gruplar (örn., araba sevenler) gibi kitleler 

işletme yapısını ve kurumsal itibar yönetimi uygulamalarını da etkilemiştir. Sadece 

kitleler değil, tek bir birey bile günümüzde işletme tarafından yapılan hataları ortaya 

çıkarabilir, eleştirebilir ve toplumdan destek görebilir. Örneğin, Michael Moore, 

büyük kuruluş ve bazı önemli sektörlerin (GM, silah lobisi, sağlık sektörü) hatalarını 

ortaya çıkarma amacıyla yaptığı yayınlar ile ünlüdür. Bu durum (Michael Moore’un 
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eylemleri), küçük de olsa tek kişilik bir eylemin günümüzde etkili olduğu gerçeğini 

göstermektedir (Gaines-Ross, 2008: 19-20). 

 Kurumsal itibar olgusu, son yıllarda önemli bir hale gelmesinin en büyük 

sebebi kuşkusuz her geçen gün daha kızgın hale gelen rekabet olmuştur. İtibarı 

yönetmek, kurumlar için kritik bir önem arz etmekte ve yukarıda da ifade edildiği 

gibi, rekabet avantajı unsuru olarak ve sürdürebilir rekabet sağladığından dolayı, 

kurumsal itibar işletmelerin vazgeçilmez en değerli varlıklarından biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler attığı bütün adımları iyi hesaplamalı ve bu 

doğrultuda faaliyet göstermeleri gerekir. Önemsiz gibi görünen olaylar inanılmaz 

zorluklara yol açabilir. Bu bağlamda işletmeler hiç bir faaliyeti önemsiz olarak 

görmemekte ve her atılan adımın bir sonucu olduğu bilincindedir.  

1.2.Kurumsal İtibar Kavramı 

Kurumsal itibar kavramı özellikle 1995 ve sonrası literatüre de inanılmaz bir 

yer almaya başlamıştır. Akademi çevreleri ve işletmeleri bir araya getiren ve1997 

yılında kurulan (Reputation Institute, 2014a) New York merkezli İtibar Enstitüsü 

(RI) itibar kavramına açıklık getiren ve itibarı ölçmeye yönelik ölçeklerin 

geliştirilmesinde etkili olan bir kuruluştur. Prof. Charles Fombrun tarafından kurulan 

İtibar Enstitüsü sayesinde itibar çalışmaları ivme kazanmıştır (Martin ve Hetrick, 

2006: 23, 70). Türkiye’de ise itibar kavramının öne çıkması, ilk olarak 1999 yılında 

“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasını yapan Capital dergisi sayesinde 

olmuştur (Karaköse, 2007: 6). Kurumsal itibar, bir kurumu ilgilendiren en önemli 

parçalarından biridir. Toplumu ve ekonomiyi derinden sarsan bazı olaylar, şirketleri 

ve müşterileri hiç olmadığı kadar bir güven sorunu ile karşı karşıya getirmiştir. RI ve 

Harris Interactive’in 2004’te yaptığı bir çalışmada toplumun işletmelere olan güveni 

2001 sonrası düşüşe geçmiştir. Bu durumu tetikleyen en önemli nedeni ise; Enron, 

Arthur Andersen, World.com, Martha Stewart Living Company, Omnimedia gibi 

şirketlerin skandal ve hileleridir (Aktaran: Sjovall ve Talk, 2004).  

 Kurumsal itibar, işletmelerce ve akademik çevrelerce çok fazla önemsenen 

bir kavramdır. Sayısız çalışma neticesinde de itibar kavramı daha çok 

genişletilmekte, tanımına yeni özellikler, yapısına da yeni boyutlar eklenmektedir. 
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Kurumsal itibar kavramının esasında iyi görünmek vardır. Kanada’da bulunan 

Manitoba Üniversitesi öğretim üyesi Kent Walker 2010 yılında prestijli dergilerde 

yayınlanan 43 makale üzerine inceleme yaparak kurumsal itibarı kavramsal 

çerçevede ele almış ve önemli bir çalışmaya imza atmıştır. 19 tane kurumsal itibar 

tanımı üzerine yaptığı incelemeler sonucunda Walker, kurumsal itibar kavramı 

esasında “iyi görünmek” var olduğunu tespitini yapmıştır (Walker, 2010). Martin ve 

Hetrick (2006) ise “kurumsallık” kavramını kullanarak; kurumsal itibar, imaj, marka, 

vizyon, strateji, iletişim, kültür, sosyal sorumluluk ve yönetişim gibi kavramların bu 

“çatı” kavram altında toplayarak işletmelere yepyeni düşünce tarzı kazandırdığını 

söylemektedir (Martin ve Hetrick, 2006: 7). Literatüre katkı sağlayan en önemli 

çalışmalardan biri de Gray ve Balmer (1998) tarafından sunulan ve Şekil-1’de 

görülen kurumsal itibar yönetimi modelidir. Bu modelde görüldüğü üzere kurumsal 

itibarın yanında kurumsal kimlik ve kurumsal imaj da rekabet avantajı kazandıran 

önemli birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürekli geri bildirim alma ihtiyacı, 

bu modelin iletişime verdiği önemin göstergesidir. Geri bildirim, sorunları anlamada 

önemli bir role sahip olacağı için kurumsal itibar yönetiminin en önemli 

parçalarındandır. 

Şekil-1: Kurumsal İtibar Yönetimi Modeli 

 

Kaynak: Gray ve Balmer, 1998: 696  

 

Kurumsal itibar, kurumsal imaj ve kurumsal kimlik kavramı da açıklık 

getirilmesi gereken kavramlardır. Bazı araştırmacılar itibar ve imajı eş değer olarak 
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görmekteyken (Gatewood vd., 1993), bazıları ise itibar ve imajın birbirine yakın 

fakat farklı olduğunu söylemektedir. Diğer bir görüşe göre ise itibar; kimlik ve imaj 

kombinasyonu olarak görülmektedir (Martin ve Hetrick, 2006: 65). Gray ve 

Balmer’e göre (1998), kurumsal kimlik, şirketin gerçek durumunu temsil etmektedir. 

Kurumsal imaj ise, şirketin ismini duyduklarında veya logosunu gördüklerinde şirket 

ile ilgili kitlelerin algısıdır (Davies vd., 2003: 61). Dalton ve Kroft (2003) kurumsal 

itibarı zamanla oluşan bir olgu olduğunu söylemekte ve şöyle tanımlamaktadır:  

“Kurumsal itibar, işletmelerin zamanla algılanan imaj ve davranışlar 

sonucunda paydaşlar tarafından atfedilen değerler toplamıdır” (Dalton ve Croft, 

2003: 9).  

İtibar alanında önemli çalışmalara imza atmış Fombrun ise itibarın işletme içi 

ve dışında bulunan insanların algısını temsil etmekte ve işletme faaliyetlerinin 

sonucu elde edilen bilgilerin yanı sıra, medya ve diğer kuruluşlardan da elde edilen 

bilgilerden inşa edildiğini söylemektedir (Fombrun, 1996:57). Nguyen ve Leblanc 

(2001); kurumsal itibarın müşteri tecrübeleri ve ani olaylarından etkilendiğini 

söyleyerek kurumsal imaj önemine dikkat çekmektedir. Yazarlara göre kurumsal 

imaj, kamuoyunun firmalar arasında yaptıkları kıyaslama ve farklılıkları ortaya 

koymaları ile sonuçlanan bir süreç ve kurumsal itibar süreci ile kıyaslandığında 

oluşturulması daha fazla zaman alan bir kavram olduğunu söylemektedir (Nguyen 

and Leblanc, 2001: 228). Kurumsal kimlik daha önce de ifade edildiği gibi, şirketin 

gerçek durumunu temsil etmekle birlikte, yönetim ve çalışanların şirketin değer ve 

prensipler doğrultusunda ilerlemesini ifade etmektedir (Fombrun, 1996:36). Ayrıca 

görsel unsurları olan (logolar, yazı tipleri, renkler, iş elbiseleri) bir kurumun kendini 

nasıl ifade ettiği (Dalton and Croft, 2003: 11) olarak da tanımlanan kurumsal kimlik, 

bir kurumu diğerinden ayıran özellikler taşımaktadır (Nguyen, 2006:63). Kurum 

imajına varmak ise halkla ilişkiler ve diğer kurum faaliyetleri sayesinde mümkündür. 

Kurumsal imaj bir kurum tarafından kontrol edilemeyen ve medya, hükümet 

düzenlemeleri, sektör dinamikleri gibi dış faktörler tarafından etkilenen bir kavram 

olduğunu sürekli göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Barnett vd., 2006: 35). 

Bütün bu bilgiler ışığında bir tanım verecek olursak; kurumsal itibar, bir işletmenin 
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faaliyetleri sonucunda, çevre ile kurduğu ilişkiler ve geri bildirim sürecinden gelen 

istekleri değerlendirip eksiklikleri gidermesi sonucunda edindiği yerdir. “Edindiği 

yer” ifadesi ile finansal piyasalarında uzmanlar tarafından algısı, müşteri 

değerlendirmeleri, sivil toplum kuruluşları nezdindeki yeri ve çevresindeki bütün 

paydaşları tarafından algısı kast edilmektedir. 

Şekil-2’de görüldüğü gibi kurumsal itibar birkaç öğenin birbiriyle etkileşim 

halinde olması ile ortaya çıkan bir süreç olduğu için, bu öğeleri bir arada tutmak 

yöneticilerin zorlu görevlerinden biridir. İşletmeler;çalışan, marka ve müşteri gibi 

öğelerinin faaliyetlerini senkronize ederek hayali olan fakat önemli bir örnek teşkil 

eden bu itibar zincirini tamamlamaları gerekmektedir (Davies vd., 2003: 75). 

Şekil-2: Kurumsal İtibar Zinciri 

 

Kaynak: Davies vd., 2003:76 

 

İşletmeler, çalışanlarını memnun ederek, en yetenekli çalışanları çekerek 

önemli bir rekabet avantajı yakalamaktadır. Aynı şekilde, müşterileri beklentilerini 

karşılayarak finansal bir üstünlüğü yakalayacaktır. 

 Kurumsal itibar yönetimi işletmelerin stratejik hedeflerini de etkilemektedir. 

İşletmeler, faaliyet gösterdiği sektörlerde sürdürebilir rekabet avantajı yakalamak 

için kurumsal itibarı işletme stratejinin bir parçası olarak görmelidir. Yapılan 
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çalışmalar, kurumsal itibara verilen önemin ve işletme stratejisi içerisindeki yerinin 

farklı olduğunu göstermektedir (bkz. Şekil-3). 

Şekil-3: Farklı Endüstri Kollarında İtibar Yönetimin Yeri 

 

Kaynak: Wiedmann ve Buxel, 2005: 152 

Kurumsal itibar yönetimi, özellikle de sosyal medya araçların yaygınlık 

kazanmasıyla birlikte dikkate alınması gereken en önemli stratejik konularındandır. 

İtibar sayesinde işletmeler ayakta kalabilir veya yok edilebilir. Online ortamlarda, 

itibarı oluşturmak isteyen işletmeler sosyal medya araçlarının kullanımında püf 

noktaları öğrenmeli ve sürekli gelişmeleri izlemelidir (Klososky, 2011: 81-

82).İşletmeler için, itibar sahibi olmak, hatta mümkünse Dünya klasında itibar sahibi 

olmak için dünyanın en başarılı şirketlerin tecrübelerinden yola çıkarak eksik 

noktalarını belirleyebilir ve eksiklikleri giderme adına bu noktalar üzerine 

yoğunlaşabilir (Fox, 2013). 

1. 3.Kurumsal İtibar Bileşenleri 

Günümüzde müşteriler satın alım sürecinde satın aldıkları hizmet ve ürünler 

kadar işletmeleri de önemli bir etken olarak görmektedir. Genellikle tüketiciler 

işletmelerden kaliteli ürün ve hizmet bekleyişi içerisindedir. Ürün ve hizmetler 

arasında benzerlik söz konusu olduğunda ise işletmelere karşı duygu ve düşünceler 

http://www.prweek.com/uk/promotional_feature/1209903/four-factors-top-reputation/
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devreye girmektedir. Tüketiciler böyle durumlarda satın alma karar sürecinde işletme 

tarafından temsil edilen değerleri de değerlendirmeye almaktadır.  

Kurumsal itibar ise bu değerleri temsil eden en önemli unsur olarak 

düşünülebilir. Dünyanın en büyük 350 şirketin itibar yönetimi ile ilgilenen 

yöneticilerin %80’i  “itibar ekonomisinde” yaşadığımızı söylemekle birlikte itibar 

yönetiminin bazı önemli ipuçlarını şöyle sıralamaktadır (Aktaran: Nielsen, 2012):  

o Paydaşların (hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler) önem verdiği 

değerleri ve işletmelerden beklenenleri belirlemek.  

o Başarılı kurumsal itibar yönetimi için iletişime önem verilmesi 

gerekmektedir.  

o İşletme içinde departmanlar arası iletişim ve entegrasyona önem verilmesi 

gerekmektedir. 

Kurumsal itibarı oluşturmak ve etkin bir şekilde yönetmek sadece işletmeler 

için değil, hayır kurumları, kar amacı gütmeyen kurumlar ve ülkeler için de son 

derece kritik ve stratejilerinin bir parçası olması gerekmektedir. Kurumsal itibarı 

oluşturan unsurları ise benzerlik göstermektedir. Örneğin, büyük şirketlerin itibarını 

belirleyen unsurlar ile hayır kurumların itibar unsurları arasında büyük ölçüde 

benzerlik söz konusudur (Dutton ve Dukerich, 1991).  

Şekil-4: Kurumsal kimlikten Kurumsal İtibara Doğru 

 

Kaynak: Fombrun, 1996: 37 
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Fombrun bu sürecin ilk adımları şirketin içinden başladığını ve yavaş yavaş 

toplum nezdinde olumlu bir imaj oluşturarak kurumsal itibar ile sonuçlandığını 

söylemektedir. Şekil-4’te görüldüğü üzere, işletmeler kimlikleri ile yola çıkmaktadır. 

Kendini en güzel şekilde müşterilerine, topluma, yatırımcılarına ve çalışanlarına 

tanıtan ve onlarla iyi ilişkiler kuran işletmeler sonuç olarak paydaşlarının toplam 

algısı olan kurumsal itibarı oluşturmaktadır. 

Aslında kurumsal itibar çeşitli değişkenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. 

Bunlar finans ve pazar bilgisi, medya raporları, sosyal sorumluluk gibi değişkenlerdir 

(Fombrun and Shanley, 1990). Kurumsal itibarı oluşturan önemli bir başka unsur da 

temel yetkinlik ve yeterliliktir. Yetkinlik, bir firmanın müşteri ve diğer paydaşlar için 

(örn. ortaklar, yatırımcılar) ürün ve hizmetler aracılığıyla değer yaratma olarak ifade 

edilebilir. Yeterlilik ise, bir işletmenin sahip olduğu bilgi ile teknolojik becerileri ve 

kurum kültürünü temsil etmektedir (Srivoravilai ve Melewar, 2008: 214). Marken 

(2002) bu bileşenlerin yanında, ürün veya hizmet kalitesi, en iyi çalışanları çekme ve 

tutabilme yeteneği ve yönetişimi de eklemektedir (Marken, 2002: 22). İtibar 

Enstitüsü ayrıca duygusal çekicilik ve çalışma ortamını kurumsal itibarın en önemli 

bileşenleri olarak görmektedir (Reputation Institute, 2014b). Son olarak, Dalton ve 

Croft (2003) tarafından önemli görülen bazı kurumsal itibar bileşenleri de aşağıda 

sıralanmıştır(Dalton and Croft, 2003: 10): 

o Marka değeri veya marka vaadi, 

o Müşteri hizmetleri memnuniyeti, 

o Kurum politikası ve örgüt yapısı, 

o Rekabet konumu, 

o Vizyon, liderlik ve CEO performansı, 

o Çalışan memnuniyeti ve sadakati, 

o Yapılan işbirliği ve ittifaklar.  

Görüldüğü gibi, kurumsal itibar bileşenleri birçok çalışmaya konu olmuş ve 

sayısı çok fazladır. Bütün bu bileşenlerin merkezinde de dürüstlük yer almaktadır. 

Kurumsal itibar, güvenilirlik, ikna edicilik, dürüstlük ve sorumluluk bilincinde olma 

gibi değerler sayesinde üst düzeye ulaşmış olacaktır (bkz. Şekil-5).   
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Şekil-5: Olumlu itibarın unsurları 

 

Kaynak: Fombrun, 1996: 72 

 

Sonuç olarak, güvenilir bir şirket olmak ancak dürüstlük sayesinde mümkün 

olacaktır. Böylece paydaşları sorumluluk bilincinde olduğuna ilişkin ikna ederek 

olumlu itibar sahibi olmanın tek yoludur. 

1.3.1. Duygusal Çekicilik 

İşletmeler bu kadar rekabetçi bir ortamda ancak farklılaşarak müşteriler 

tarafından tercih edilir hale gelmektedir. Müşterilerin tercihi haline gelebilmek için 

öncelikle onlarla bütünleşmek gerekir. İşletmeler bir takım insanî özelliklerden 

yararlanarak tüketicilerle duygusal bağ kurmayı hedeflemektedir.  

İtibar, insanlar ve şirketler arasında duygusal bağı temsil etmektedir. İtibar, 

güven düzeyi, beğenme, saygı ve iyi hissetme aracılığıyla ölçülebilir. Böyle bir 

duygusal bağı ancak güçlü itibarlı işletmeler kurabilmektedir. Yapılan çalışmalara 

göre bir işletmenin itibarı zedelenmiş veya zayıf ise, müşterilerin sadece %16’sı ürün 

ve hizmetlerini satın almaktadır. Orta derecede bir itibara sahip olan işletmelerin 

ürün ve hizmetlerini müşterilerin sadece %41’i tarafından tercih edilmektedir. Eğer 

bir işletme üst düzeyde bir itibara sahip ise müşterilerin %64’ü tarafından tercih 
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edilmektedir. Böylece işletmelerle müşteriler arasında bir bağ kurulduğunda, işletme 

performansı da önemli ölçüde iyileşecektir (Nielsen, 2012). Günümüzde, sosyal 

ilişkilerin ön planda olduğu bir dünyada özellikle de sosyal medya araçlarında 

takipçiler ve arkadaşlar önem taşımaktadır. Syncapse Corporation tarafından yapılan 

bir çalışmada insanlar ile işletmeler arasında duygusal bir bağ oluşabileceğini 

gösteren sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, Facebook platformunda bir işletmeyi 

takip edenlerin %68’i işletme tarafından üretilen ürünleri arkadaşlarına tavsiye 

etmektedir. Ayrıca takipçilerin %81’i işletme ile duygusal bir bağ kurulduğunu 

hissetmektedir (Aktaran: Carter, 2012: 61). Bu çalışmalar ışığında duygusal bağ, 

kurumsal itibarın önemli bir unsuru olduğu aşikardır. Bunun için işletmeler duygusal 

çekiciliğini korumalı ve sürekli tüketicilerle iç içe olmalıdır. 

Satın alma sürecinde tüketiciler duygusal bağ kurdukları ürünleri tercih etmek 

eğiliminde gerçeğini en iyi kullananlar arasında McDonald’s. Geçmiş yıllardan beri 

McDonald’s, birçok reklamında mutlu ailelerin McDonald’s masaları etrafında yer 

aldığını göstererek duygusal bir bağ kurmayı hedeflemiştir. Böylece örneğin bir maç 

sonrası babalar oğullarını McDonald’s restorantına götürme bir gelenek haline 

gelmiştir (McKee, 2007). Küçük işletmeler de duygusal bağ kurma açısından önemli 

fırsatlara sahiptir. Eşsiz hikayeler (örn. kuruluş hikayeleri, faaliyete başlama, 

işletmenin ilk adımları vb.) sayesinde sadece duygusal bağ kurmakla kalmıyor küçük 

bir işletmeden tercih edilen bir fenomen haline gelebilir. Sosyal medya ortamının 

yaygınlık kazanmasıyla birlikte geniş kitlelere ulaşma imkanı yakalayan bu tür 

işletmeler duygusal bağ kurma neticesinde hiç bilinmeyen (ya da az bilinen) bir 

markanın herkes tarafından fark edilmesine yol açacaktır (Wisnefski, 2012). 

Kurumsal itibar, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceği gerçeğini de 

unutmamak gerek ve “küresel düzeyde itibar”kavramından bahsetmek mümkün 

değildir. Değişik kültürler arasındaki farklılıkları göz önünde bulunduracak olursak 

insanlar ve işletmeler arasında kurulacak duygusal bağ farklı olacağını söylemek 

mümkündür. Bu gerçek, beş farklı ülkede (Avustralya, Finlandiya, Almanya, 

İspanya, Rusya)  yapılan bir araştırma (Falkenreck ve Warner, 2010) sayesinde 

ortaya çıkmıştır.  
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Capital Dergisi tarafından yapılan “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” 

müşteri memnuniyeti ve iletişimde başarılı görülen bazı işletmeler duygusal bağ 

kurma becerileri sayesinde duygusal bir çekicilik barındırdıklarını söylemek 

mümkündür. Çalışmaya göre, müşteri memnuniyeti kriterinde en başarılı görülen 

şirketler: Coca-Cola, Ülker ve Microsoft’tur. İletişim ve Sosyal medya iletişimi 

kriterinde ise, Vodafone, Coca-Cola ve Türkcell olduğu görülmektedir (Ayvacı, 

Aralık 2013: 90). 

Teknolojik gelişmeler sayesinde birçok görev artık otomasyon sayesinde 

gerçekleşmektedir. İşletmeler de otomasyon sistemlerinden faydalansa da insan 

unsurundan vazgeçemez çünkü en gelişmiş yapay zeka sistemleri bile insanların 

heyecan ve duygularını ifade etmekte yetersiz kalacaktır. Örneğin işletmeler sosyal 

medya ortamında otomasyon sayesinde büyük ölçüde yararlansa da insan unsurundan 

vazgeçmemektedir (Sherman ve Smith, 2013:22). Yukarıdaki bilgiler ışığında 

tüketicilerin duygusal bağ kurmanın satın alma sürecinde önemli ve baskın olduğunu 

söylemek mümkündür. İşletmeler ise, duygusal çekiciliğini koruyarak hem finansal 

anlamda hem de olumlu algıya yol açma adınafaaliyetlerini sürdürmektedir. 

1.3. 2. Ürün ve Hizmetler 

Geçmiş yıllardaki işletmelerin pazarlama anlayışlarına baktığımız zaman, 

işletmeler saf ve basit (sadece fonksiyonel özelliği olan) ürünler satmak, faaliyetlerin 

ana hatlarını oluşturmaktaydı. Geleneksel olarak  pazarlar, sektör farkı olmaksızın 

rekabet etmek için fiyat ve kaliteyi en önemli unsur olarak kabul etmekteydi. 

Günümüzde ise, ürün yaşam döngüsünün kısalması sonucunda işletmeler değer 

yaratacak ürünleri sunmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Böylece işletmeler, bir ürün 

satışından çok, bir konsept satmaya doğru yönelmektedir. Örneğin, Coca-Cola ve 

McDonald’s dünyanın her yerinde aynı değerleri ve konsepti taşıyan ürünler 

pazarlayan iki şirkettir. (Kunde, 2002: 41). Ayrıca Zara, eBay, Google, Amazon.com 

gibi şirketler, müşterilerine deneyim yaşatan ürünler sundukları için, yepyeni 

uygulamaların öncüsüdür. Ürün ve hizmetlerin başarılı olabilmesi için, daha önce 

olmayan yeni bir şey sunmak şarttır. Ayrıca ürünler, müşteri gözünde marka imajı ve 

itibarını da yansıması esastır. Samsung’un başarılı olmasında en büyük nedeni, en iyi 
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ürünleri sunmak ve müşteri beklenti ve düşüncelerini karşılamak olmuştur (Grant, 

2006: 16). Bir başka örnek de Starbucks’tır. Starbucks, kahve kalitesi kadar kahve 

içme deneyimine de önem vermektedir.  British Airways ve Virgin Atlantic de aynı 

şekilde uçuş deneyimine vurgu yapmaktadır (Dalton and Croft, 2003: 18). 

Podnar’a göre (2004) müşterilere sunulan ürünler kurum kimliğini temsil 

ediyor ve yansıtıyorsa kurumsal itibar önemli bir rekabet avantajı unsuru olacaktır. 

Bu konuda verilebilecek en güzel örneklerinden biri de amerikalı şirket Zappos. Las 

Vegas merkezli Zappos tipik bir online ayakkabı perakende mağazasıdır. CEO ve 

kurucu Tony Hsieh’e göre, müşterilerine eşsiz (unique) değer sunmak bu şirketin 

başarısında (1 milyar dolar’dan fazla satışlar) çok etkili olmuştur. Zappos müşteri 

sadakatine önem veren bir şirket ve bu stratejik haritanın sonucu da 10 milyonu aşkın 

müşteri sayısı ve bu müşterinin %75’i yılda ortalama 2,5 kez satın alım yapmasıdır. 

Müşteri hizmetlerinin 7/24 desteği, 365 gün iade garantisi, siparişler ve iade 

durumlarında bedava taşıma (dağıtım) gibi müşteri odaklı uygulamalar sayesinde 

başarıyı yakalamıştır (Reece, 2010: 12). 

Ürünler, bir işletme itibarını en yüksek düzeyde ulaştıracağı gibi, bazen de 

köklü bir işletmeyi yok edebilir. “Tylenol vakası” Johnson&Johnson gibi 112 yıllık 

bir şirketi çok zor durumda bırakmıştır. 1982 yılında, Tylenol almaları sonucunda 

ölen yedi kişi şirket için bir deprem etkisi yaratmıştır. Johnson&Johnson bekleneni 

yapmakla gecikmemiştir. Ürün satışı ve reklamını durdurmakla birlikte üretim 

safhalarını yeniden değerlendirerek daha güvenilir kapsüller üretmeye başlamıştır. 

Ayrıca şirket bu süreç içerisinde medya aracılığıyla ve direkt olarak paydaşlarıyla 

(müşteriler, doktorlar, hastaneler, çalışanlar) iletişim halinde kalarak bu olayın 

üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu adımlar durumu toparlamak için yeterli olmuştur. 

Tylenol gibi bir markanın kurtulmasında da en büyük etken Johnson&Johnson 

şirketinin yılların birikimi olan itibar sayesinde olmuştur (Harris 2001: 197). 

İşletmeler olumlu bir itibara sahip olmasını sağlayan en önemli bileşen fark yaratan 

ürün ve hizmetler üretmesi ve bunları dikkat çekici bir biçimde pazarlama 

yöntemidir. Diğer birçok sektörden de örnek bulmak mümkündür. Coca-Cola 

meşrubat pazarında, Wal-Mart perakendecilikte ve Boeing uçak üretiminde çok iyi 
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birer örnektir (Fombrun, 1996: 24). Türkiye’de ise, “En Beğenilen Şirketler” 

araştırması sonucunda hizmet ve ürün kalitesi ile öne çıkan şirketler Tüpraş, Ülker ve 

Microsoft olmuştur (Ayvacı, Aralık 2013: 90). 

Kurumsal itibar, ortakların ürünlerinden de etkilenmektedir. Bu gerçeği Ford-

Firestone krizi en güzel şekilde göz önüne sermektedir. Harvey Firestone, Henry 

Ford’un T Modeli için lastik tedarik etmesi ile birlikte başlayan bu ilişki 2001 yılında 

son bulmuştur. Bazı Ford modellerin (ki bunlar Firestone lastiklerini kullanmaktaydı) 

sorunları nedeniyle Firestone tarafından 14 milyon lastik geri çağırılmıştır. Suudi 

Arabistan, Kuzey ve Güney Amerika’dan gelen ölüm haberleri ile büyüyen kriz zirve 

yaptı ve yüz yıl boyunca ortak çalışan bu iki şirket medyada birbirini suçlamaya 

başlamıştır. Ford, lastiklerin güvenilir olmadığı iddia ederken, Firestone araç 

dizaynlarında hata olduğunu iddia etmekteydi (Davies vd., 2003: 116). Böyle bir 

durumda bu iki işletme arasındaki ortaklık son bulmuşsa da müşteri kafasında bir 

güvensizlik oluşturmuştur.  

Müşteri beklentilerini karşılamak kurumsal itibar için kritik bir önem 

taşımaktadır. Kang ve Yang (2010) Amerikan kamuoyu üzerine bu gerçeği ortaya 

koyan bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın amacı, Güney Kore, Güney Kore 

şirketleri ve Güney Kore ürünleri itibarının satın almada etkisini araştırmak olmuştur. 

Sonuçlar; müşteriler ülke itibarından çok, şirketlerin genel itibarından (Güney Kore 

şirketleri) daha fazla etkilenmek olmuştur. Bundanönemli bir sonuç daha ortaya 

çıkmıştır. Tüketiciler ülke-şirket bağlantıyı kurduğu zaman satın alma sürecinde daha 

fazla etkilenmektedir (Örn. Apple-Amerika; Samsung-Güney Kore). Örneğin İsveç, 

küresel düzeyde faaliyet gösteren elli markaya sahiptir. İsveç, zengin bir ülke 

olmakla birlikte endüstriyel ve teknolojik altyapıda da çok güçlüdür. Son otuz yıldır 

yenilik ve rekabet anlamında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındadaima ilk beşi 

arasındadır (Çakır, Nisan 2013: 234). 

Kurumsal itibarı etkileyen ürün ve hizmet kalitesinden bahsederken önemli 

bir noktayı daha değerlendirmek gerekmektedir. Piyasada birinci olmak esastır. 

Strabucks’in ilk çıkarttığı Frappuccino; Coca-Cola’nın sonradan çıkardığı Planet 

Java’dan daha başarılı olmuştur (A. Ries ve L. Ries, 2002: 115). İlk arabayı yapan da 
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Duryea olmasına rağmen, arabayı ticari bir ürün haline getiren Ford olmuş ve 

böylelikle müşterinin aklında ilk araba olarak Ford kalmıştır. Starbucks, Red Bull, 

İpod, Lipton, Intel de piyasada ilk olmanın getirdiği avantajından yararlanan 

şirketlerdir (A. Ries ve L. Ries, 2009: 38, 68). 

 Çetin bir rekabetin yaşandığı günümüzde birçok ürün hüsrana uğramaktadır. 

Türkiye’de 2012’nin ilk 6 ayında 1911 yeni ürün piyasaya çıkmış fakat 1613’ü raftan 

silinip gitmiştir. Özellikle de bazı sektörlerde ürün yaşam döngüsü inanılmaz 

kısalmıştır. Ürünlerin bekleme süresi; otomotivde 2-3, mobilya ve beyaz eşyada 1 

yıldan fazla değildir (Erdoğan, Ocak 2013: 134). Böyle bir ortamda işletmeler, 

kurumsal itibarın sağladığı avantajından hiç olmadığı kadar muhtaçtır. Bu açıdan 

işletmeler, kurumsal itibar unsuru olarak en önemli görülen ürün ve hizmetler 

kalitesini daima yüksek tutmalıdırlar. 

1.3.3. Vizyon ve Liderlik 

Vizyon ve liderlik bir işletme için başarı yolunun temel taşlarındandır. 

Liderliğin önemini Rus yazar Tolstoy şöyle dile getirmektedir. Büyük yazar, “Lider 

gemiyi iten dalgadır” der. Yine edebiyat duayenlerinden Montaigne’in “gideceği 

limanı bilmeyen geminin lehine rüzgar esmez” sözü de bir yol haritası olmadan 

başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını göstermektedir. İşletmeler gelecekte başarılı 

olabilmek için vizyonu doğru tespit etmeleri gerekir. Aksi taktirde hiç beklemediği 

dezavantajlarla karşılaşabilir. Bunun en klasik örneği, Xerox’un PC bilgisayar 

segmentinde başarısızlığıdır. Xerox, 1970 yılında Palo Alto Araştırma Merkezi’nde 

bilgisayarı ve bazı parçalarını geliştirerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Fakat 

şirket, faaliyet gösterdiği iş kolundan (fotokopi, yazdırma vb.) farklı olması 

nedeniyle bu ürünleri satışa çıkarmamıştır. Bu fırsattan yararlanmayan Xerox’un 

yerine Steven Jobs ve Steve Wozniak Macintosh bilgisayarını piyasaya sürerek 

başarıyı yakalamıştır. Bu olayda görüldüğü üzere vizyon sadece bir firmanın temel 

yetkinlikleri (teknolojik imkanlar ve yetenekli çalışanlar) üzerine kurulmamalıdır. 

Aynı zamanda pazardaki muhtemel fırsatlar üzerine de odaklanmak gerekmektedir 

(Gronsted ve Schultz, 2001: 325-326). 
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Vizyon, bir işletmenin gelecekte (örneğin on yıl sonra) kendini nerede ve 

nasıl gördüğünü ifade etmelidir. Vizyonun amacı, çalışanlara ilham vermek ve 

insanlara işletmenin hangi yöne doğru ilerlediğini bilgilendirmektir (Reece, 2010: 8). 

Her kurum için bir yol haritası niteliğinde olan vizyon,  tepe yönetimi 

tarafından belirlense de esas olan çalışanlar tarafından anlaşılması ve 

benimsenmesidir (Goetsch ve Davis, 2000: 82). Tepe yönetimi, sadece finansal 

verilere odaklanarak büyüme sağlayamaz. Finansal verilere odaklanmakla beraber, 

geleceğe uygun bir vizyon geliştirmeleri gerekmektedir. Büyümeyi sağlayan en kritik 

unsur değerlerdir. İşletmeler değer yaratmayı vizyon ile başlatmalıdır (Kunde, 2002: 

216-217). Unutulmaması gereken önemli bir husus daha işletmelerin başarılı 

olmasında en etkili faktör vizyonu geliştiren cesur ve yenilikçi liderlerin olmasıdır. 

Liderlik konusunda sayısız makale ve araştırmalara konu olmuş en başarılı 

şirketlerinden biri de General Electric’tir. GE şirketin uzun ömürlü ve dayanıklı 

itibar oluşturmanın en büyük nedenlerden biri de yetenekli yöneticiler yetiştirme 

sayesinde olmuştur. GE insan kaynaklarının başarısının en büyük tespiti de diğer 

şirketlere yönetici olarak atananların yakaladığı başarılardır. Bu performansı konu 

alan sayısız makale yazılmıştır (Gaines-Ross, 2008: 101). Lider, bir işletme için 

kritik bir önem taşımaktadır. Liderlik sayesinde (Goetsch ve Davis, 2000: 241): 

- yüksek performans seviyesi yakalanabilir, 

- yüksek kalite seviyesi yakalanabilir, 

- kaynaklar etkin kullanılabilir, 

- takım arkadaşlığı oluşturulabilir. 

Liderlik konusunda kuşkusuz en ileri ve en verimli düzeyini yakalayan Japon 

yönetim anlayışıdır. Japon yönetim sistemi temelinde rekabetçi olmak vardır. 

Atılması gereken adımlar ve kritik öneme sahip kararlar sürekli uzun vadeli 

düşünerek verilmektedir. Yenilikçiliğe önem verilmesi, maliyetleri azaltmak ve 

kaliteyi sürekli iyileştirmek bu yönetim anlayışının temel taşlarındandır (Dobson vd., 

2004: 130).  
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Lider başarı içinde önemli bir yer tutacak olsa da her zaman başarılı 

olmayabilir. Başarısız olan lider işletme yararına hareket ederek çekilmeyi de 

bilmelidir. Bazı kritik anlarda işletmeler vizyonu yeniden değerlendirmek ve yeni 

yönetici seçmek süretiyle zor durumlardan kurutulabilir ve zarar gören itibarını 

toparlayabilir. Tyco, WorldCom, AIG, Royal Ahold, Parmalat, Skandia, ve Vivendi 

gibi şirketler en güzel örneklerdir. Xerox şirketinin yaşadığı kötü günler ve yeniden 

toparlanması tepe yönetimin değişmesinin avantajını gösteren bir vakadır. Şirket 

itibarının sarsılması kötü yönetim ve olumsuz performans nedeniyle olmuştur. 

Dönüm noktası da Anne Mulcahy’nin genel müdürlük görevine getirilmesiyle 

başlamıştır. Mulcahy 2001 yılında göreve geldiğinde, Xerox 1,7 milyar $ borç ve 

sadece 155 milyon dolarlık nakit para ile zor durumdaydı. Hisse senedi fiyatları 64 

dolardan 5 dolara kadar düşüş yaşamıştı. Kötü yönetim, hisse senedi düşüşü ve 

devlet tarafından yürütülen muhasebe kayıtlarına ilişkin soruşturmalar çok kötü bir 

durumun göstergeleriydi. Xerox, Mulcahy’in CEO görevine gelmesiyle yerlerde olan 

itibarını kaldırmayı başarmıştır. Yeni CEO öncelikle maliyetleri düşürerek 1 milyar 

doların kaybolmasını engellemiştir. Zararlı veya kazanç sağlamayan işlerden çekilme 

kararı alıp şirket varlıkları satışından 2 milyar $ elde etmiştir. Ayrıca, sorunları 

gizlemektense bütün paydaşlarıyla şeffaf bir iletişim kurmuştur. Mulcahy, takımını 

kurmakla birlikte yepyeni hedefler belirleyip ve kurum kültürünü geliştirerek bu 

zorlu süreci aşmayı başarmıştır (Gaines-Ross, 2008: 25-27). Bir bakımdan lider, 

uzun vadede bir işletmeyi ayakta kalmasını sağlayan ve başarılı olma yolunda emeği 

geçen kilit kişidir.  

Harvard Business Review’de 2013 yılında yayınlanan “Dünyanın En Başarılı 

Yöneticileri (The Best-Performing CEOs in the World)” başlıklı makalesinde Hansen 

vd. (2013) objektif bir çalışma yöntemi kullanarak son yıllarda iş dünyasının 

damgasını vuran en önemli yöneticileri tespit etmiştir. Tablo-2’de görüldüğü üzere 

2011 yılında vefat eden Apple şirketin efsane yöneticisi Steve Jobs’un bir numaralı 

olması hiç şaşırtıcı değil. iPod, iPhone, iPad, App Store gibi çığır açıcı ürün ve 

hizmetlerle bilgi teknolojilerinde önemli bir sayfa açmıştır.   

 



39 
 

 
 

Tablo-2: Harvard Business Review: Dünyanın En başarılı yöneticileri 

Sıralama CEO Şirket Ülke Görev 

Süresi 

Sektör Pazar 

değerinde 

değişiklik 

(milyar $) 

#1 Steve 

Jobs 

Apple ABD 1996-

2011 

Bilgi 

teknolojileri 

+ 359 

2 Jeffrey 

P. Bezos 

Amazon.com ABD 1996-… Online 

perakendecilik 

+ 111 

3 Yun 

Jong-

Young 

Samsung 

Electronics 

Güney 

Kore 

1996-

2008 

Bilgi 

teknolojileri 

+ 128 

4 Roger 

Agnelli 

Vale Brezilya 2001-

2011 

Madencilik + 157 

5 John C. 

Martin 

Gilead 

Sciences 

ABD 1996-… Sağlık + 51 

Kaynak: Hansen vd., 2013’ten yararlanarak hazırlanmıştır. 

 

 Son olarak da CEO’nun günümüzde iletişim sayesinde itibar üzerine etkisini 

anlatan itibar konusunda çok sayıda çalışmalara imza atan Leise Gaines-Ross’un 

Capital Dergisi ile yaptığı röportajında (Sözbilir, Aralık 2013: 114-118) yer vermekte 

fayda vardır. “Sosyal CEO’nun İtibara Katkısı Büyük” söyleyişinde Ross, sosyal 

medya araçlarının yükselmesiyle başlayan iletişim furyasında CEO’nun da itibara 

yönelik katkısı büyük olacağını söylemektedir.  Öncelikle Ross “Sosyal CEO”yu 

şöyle tanımlamaktadır:   

“Sosyal CEO kavramının içeriği, sosyal medya gücünü kavrayabilen ve bu 

yeni gücün bir parçası olan CEO”dur. 
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Ayrıca işlerin karmaşık hale gelmesi ve sosyal medya araçlarına duyulan ilgi, 

kurumsal itibarı da etkileyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu unsurlar 

doğal olarak kurumsal itibar yönetimini de değişime zorlamaktadır. Gaines-Ross 

tahminine göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde CEO’ların itibarı ne kadar sosyal 

olduğuyla şekillenecektir. “Sosyal CEO” ile geleneksel CEO arasındaki fark 

iletişime olan bakış açısı ile ortaya çıkmaktadır. Geleneksel Ceo’ların iletişime kapalı 

ve hiyerarşiye önem verirken, “Sosyal CEO” yönetim kurulu üyesi ile konuştuğu gibi 

en sıradan bir işi yapan çalışan ile de konuşmayı normal karşılamaktadır. 

 Bu bilgiler ışığında tepe yöneticilerin ortaya koyduğu vizyon ve çalışanlarına 

benimsetmesi ile gelecek sonuç bir işletmenin uzun vadede başarıya ulaşacağı 

söylenebilir. Ayrıca açıkça görülmekte ki vizyon ve başarılı yöneticiler çok önemli 

birer rekabet avantajı unsuru olmakla birlikte sürdürülebilir rekabet için de 

vazgeçilmezdir. 

1. 3. 4. Çalışma Ortamı 

Çalışma ortamı, kurum itibarını oluşturan ve iç müşteri olarak değerlendirilen 

çalışanları memnun etmek amacıyla işletmeler tarafından sürekli iyileştirilmeye 

çalışan bir unsurdur.  

Çalışanlarına güzel bir çalışma ortamı sunan işletmeler, itibar sermayesinde 

de önemli bir katkı yapmaktadır (Fombrun, 1996: 116). İtibar sıralamalarında sürekli 

ilk basamaklarda yer alan Google, çalışanlarının maaşları genellikle sektör 

ortalamasında ya da daha düşük olsa da şirket tarafından verilen ikramiyeler taban 

ücretin %30 ya da %60’ı gibi büyük bir oranda tutulmaktadır. Özellikle de gösterdiği 

performansıyla şirkete büyük paralar kazandıran işlere imza atanlara inanılmaz 

ikramiyeler verilmektedir. Örneğin, 2004 yılında başlatılan “Kurucu Ödülleri” gibi 

ikramiyeler, olağanüstü katkılarda bulunan çalışanlarına milyonlar değerinde hisse 

senedi armağan edilmesini öngörmektedir (Hamel ve Breen, 2007: 127).  

Çalışma ortamına hassasiyet gösteren işletmeler yetenekli çalışanları çekme 

konusunda daha başarılı olmaktadır. Fortune Dergisi tarafından yapılan “Çalışmak 

için En İyi Şirketler” sıralamasında ilk sırada Google, ikinci SAS (BT ve yazılım) ve 
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üçüncü The Boston Consulting Group olmuştur (Fortune, 2014). Bu şirketler 

çalışanlarına değer veren ve onlara iyi bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla maaş 

dışında birtakım sosyal imkanlar sağlamaktadır. Bu imkanların bazıları şöyledir:  

o Google, spor faaliyetleri yapma imkanı sağlamakladır.  

o SAS sadece çalışanlara değil, çalışanların ailelerine de sağlık hizmetlerinden 

yararlanma hakkı tanımaktadır. Ayrıca azınlıklara saygı göstererek 

çalışanların %18’i bu gruptan gelmektedir. Çalışanların %42,2 kadın olması 

kadın haklarına da önem verildiğini göstermektedir. 

o BCG şirketi de aynı şekilde bütün sağlık harcamalarını karşılamaktadır. 

Çalışanlarına esnek çalışma saati uygulama konusunda serbest davranan 

şirket, kadın ve azınlıklara da önem vermektedir. Çalışanların % 45,38 kadın; 

%26 ise azınlıklardan oluşmaktadır. 

Günümüzde iş değiştirme hızı 3 yıla kadar (Erdoğan, Nisan 2013: 197) 

inmesi çalışanların kendilerini iyi hissettirecek işletmeleri tercih etmesinin 

göstergesidir. İşletmelerin kurum itibarına gösterdiği önem çalışma ortamında 

yürütülen faaliyetlerden de görülmektedir. Çalışanlarını memnun etmek isteyen 

işletmeler kurumsal itibar konusunu de ayrı olarak değerlendirmektedir. Böylece 

yeni mesleklerin ortaya çıkması da mümkün olmuştur. Örneğin, ABD’de birçok 

şirketin “etik memuru” var ve bu çalışanların üye olduğu “Etik memuru vakfı” 

mevcuttur. British Telecom gibi dünya devleri, işletme organizasyonu şemasında 

“Kurumsal İtibar ve Sosyal Politikalar Birimi” bölümünü de dahil etmiştir (Pruzan, 

2001). 

 Kurumsal itibar sıralamasında da çalışma ortamının belirleyici bir rolü 

bulunmaktadır. Dijital teknolojilerin önem kazandığı günümüzde “Türkiye’nin En 

Beğenilen Şirketleri” sıralamasında bu şirketleri güçlü kılan kriterlerinden biri de 

bilgi ve teknolojiye yaptığı yatırımdır. Ayrıca çalışma ortamı içinde çalışanların 

birbiriyle iyi geçinmesi takım ruhunun oluşmasına neden olmaktadır. Bu, Coca-Cola 

ve Arçelik gibi şirketlerin en güçlü başarı “silahı”dır. “Türkiye’nin En Beğenilen 

Şirketleri” araştırmasında çalışanlarına ilişkin uygulamalarıyla en fazla dikkar çeken 

bazı şirketler şöyledir (Ayvacı, Aralık 2013: 84, 86, 88): 



42 
 

 
 

o Çalışan memnuniyeti en yüksek düzeyde olan işletmeler: Unilever, P&G ve 

Microsoft, 

o Çalışanlarına sunduğu sosyal imkanlar, haklar ve ücret politikası 

bakımından: Unilever, P&G, Coca-Cola, 

o Çalışanların nitelikleri bakımından P&G, Unilever, Microsoft. 

Kostak (2014), çalışanların rahatsız edici ve düzensiz ortamlarda çalıştıkları 

zaman işletmelere olan sadakatini yitireceklerini söylemektedir. Teknolojik 

altyapının yetersizliği işletme içinde zaman kayıplarına yol açmakta ve iletişimi 

engellemektedir. İşletmeler olumlu itibar sahibi olmak için, fiziksel varlıkları kadar 

entelektüel sermayesine de önem vermeleri gerekmektedir. 

1.3.5. Sosyal Sorumluluk 

 İşletmeler, sahip olduğu finansal güç sayesinde siyasi, sosyal ve kültürel 

alanında etkili olmaktadır (Del Giudice vd., 2014: 91).Ekonomik teorileri açısından 

değerlendirme yapacak olursak, işletmelerin tek sorumluluğu kazancı maksimize 

etmektir. Yasalar çerçevesinde hareket ettiği müddetçe işletmeler, finansal borçları 

(vergileri vb. yükümlülükler) ödeme dışında bir sorumluluk veya göreve tabii 

değildir. İşletmeler, hissedarlarına getiri sağlayarak, sağladığı iş olanakları ve 

ürün/hizmetleriyle toplumun kazanç elde etmesini sağlamaktadır. Bu bakış açısından 

işletmeler, topluma borcunu ödemiş durumundadır (Doorley ve Garcia, 2007: 358). 

Bu kadar yeterli olmamakla birlikte işletmelerin topluma karşı sorumluluk daha 

fazladır. Günümüzde insanlar işletmelerden daha fazla sorumlu davranmalarını 

beklemektedir. Bunun avantajı işletmeler için çok fazla olacaktır. Örneğin işletmeler, 

sorumluluk bilinci ile hareket ederek kendi çalışanlarına da motivasyon sağlamakla 

birlikte gelecekte yetenekli çalışanları çekme konusunda da başarılı olacaktır 

(Gaines-Ross, 2008: 159). 

Kurumsal sosyal sorumluluk reklamcılığın ortaya çıkmasıyla birlikte 

başlamıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının yükselişe geçmesinde en büyük 

etken de kuşkusuz küreselleşmedir (O. Brady, 2005: 20). “Kurumsal sosyal 

sorumluluk” ilkelerine göre işletmeler hissedarlarına karşı finansal hedeflerinden 

başka bir takım sorumlulukları da mevcuttur. Bu sorumluluk işletmelerin sosyal 



43 
 

 
 

hayata ve çevreye olan etkisini de içine almaktadır. Böylece birçok işletme, “Sosyal 

Sorumluluk Projeleri” adı altında yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sivil toplum 

kuruluşları tarafından yapılan baskılar işletmeleri çok sayıda sosyal sorumluluk 

kampanya geliştirmelerini zorlamaktadır. Bu adımlar, işletme itibarı açısından da 

kritik bir öneme sahiptir (Dalton and Croft, 2003: 20). 

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, işletmeleri paydaşlarıN gözünde daha 

güçlü kılacak ve bağımlılık yaratacaktır. Bir işletmenin paydaşları “kurum 

faaliyetleri sonucunda yarar veya zarar görecek kişi veya gruplar” olarak ifade 

edilebilir (Davies vd., 2003: 58). Paydaş kelimesi ilk olarak 1708 yılında kullanılan 

ve anlamı “bahis parasını elinde tutan kimse” olan bu kavram İngiltere Başbakanı 

Tony Blair ile popüler olmuştur. Blair “paydaş toplumu (stakeholder society)” 

ifadesini kullanarak, her İngiliz vadandaşın toplumun bir parçası ve doğal olarak da 

bir beklenti içerisinde olduğunu gerçeğini ifade etmek için kullanmıştır. İşletmeler 

açısından bakıldığında “paydaş”, işletme yönetiminin aldığı kararlardan etkilenen 

kişi/kişiler olarak ifade edilebilir. Örneğin, Body Shop şirketi, hyvanları bir paydaş 

olarak görmektedir (Dalton and Croft, 2003: 37). 

Bir işletmenin itibarı, çevreye karşı sorumluluk ve toplumun beklentileri 

karşılamakla yakından ilgilidir. Günümüzde kurumsal itibar yönetimini en çok 

zorlaştıran unsur da “şirket karşıtı (anti-coorporatism)”dır. Bu ifade, şirketlere karşı 

yürütülen kampanyaları temsil etmektedir (Tucker ve Melewar; 2005). İşletmelere 

karşı yürütülen kampanyalar sosyal sorumluluk bilincinin arttırmasını 

hedeflemektedir. Bu eylemler geçici olmamakla birlikte, güçlü sivil toplum 

kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Örneğin hayvanları korumaya yönelik 

dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu PETA, 25 yıldan fazla faaliyet göstermekte 

ve üye sayısı bir milyondan fazladır. Günümüzde insanlar işletmelerin sorumluluk 

bilinci eksiğini farklı yollarla dile getirmektedir. Tüketiciler gaz ile çalışan araçlar 

satın alarak, toplum ahlakına uygun olmayan filmleri tercih etmeyerek topluma 

yararlı faaliyetlere destek vermektedir. Örneğin Nike şirketi, gelişmemiş ülkelerdeki 

çalışanlarına kötü davrandığı gerekçesiyle çok sayıda boykot çağrılarına maruz 

kalmıştır (Gaines-Ross, 2008: 22-23, 65). Uluslararası insan hakları grupları Nike 
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şirketinin Vietnam ve Endonezya’daki fabrikalarında çocuk çalıştırdığı, saat başına 

0,2 $ ödediği ve günde 14 saate kadar çalıştırdığı ifşa edince marka için zor günler 

başlamıştır. İnsan hakları grupları, WSJ, CBS News ve NYTgibi dev medya 

kuruluşları tarafından eleştirilen Nike şirketinin satışları etkilenmekle birlikte 

durumu düzeltmek için pahalı halkla ilişkiler kampanyaları düzenlemeleri gerekli 

kılmıştır (Neef, 2003: 23). Bu konuda sık sık eleştirilen Nike, artık üretim tesisleriyle 

ilgili daha şeffaf davranmaktadır. Böylece sivil toplum kuruluşları veya 

tüketicilerden gelen herhangi bir şikayet ciddi bir şekilde değerlendirilmektedir 

(Holstein, 2008).  

Sosyal sorumluluk kavramı gereği, işletmeler, çevreye karşı da hassas 

davranmaları gerekmektedir. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan durumlar 

ortaya çıkacaktır. Texas’ta bir rafineri patlama sonucunda BP’nin itibarı büyük bir 

yara almıştır. BP sürekli manşetlerde yer almakla birlikte yürütülen soruşturmalar bu 

patlamanın yönetimin tarafından sorumlulukların yerine getirilmemesinden dolayı 

kaynakladığını tespit etmiştir. İş güvenliğine ilişkin oluşan ihmal zinciri, rafineri 

patlamasına yol açmıştır (Gaines-Ross, 2008: 16). Türkiye’nin en beğenilen şirketleri 

listesinde ekolojik çevreye karşı duyarlı gibi önemli bir kriterle öne çıkan Vodafone, 

Koç Holding ve Eczacıbaşı Topluluğu olmuştur (Ayvacı, Aralık 2013:88). 

Sosyal sorumluluk projeleri, belirli bir bölgede, bir ülke genelinde veya 

küresel çapında düzenlenebilir. Yerel bölgelerde yapılan yatırımlar, hem işletme 

itibarının yükselmesinde hem de çalışanların gelişiminde yararlı olmaktadır. Bu 

projelerin en güzel örneği de Pfizer’in Sandwitch’te (İngiltere) düzenlediği 

kampanyalardır. Çocuklara hediye vererek, topluma fonlar sağlayarak, eğitim ve 

sağlık önemine vurgu yaparak toplumsal faaliyetleri desteklemiştir (Jenkins and 

Baker, 2007). Bir ülke genelinde düzenlenecek sosyal sorumluluk kampanyaların en 

yararlı örneklerden biri de GSM şirketi Turkcell’in “Kardelenler” ve T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Kalkınma ve 

Yönetişim Derneği, Visa Europe Türkiye destekli olan “Paramı Yönetebiliyorum” 

projeleridir. 
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“Kardelenler” Projesi; 2000 yılında Turkcell ve Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği tarafından başlatılan bu proje, maddi imkanların olmaması nedeniyle 

öğrenime devam edemeyen kız çocuklara bir eğitim fırsatı sunmuştur. 2000 yılından 

beri; Türkcell 100.000 burs vermiş, 17.000 kız lise mezunu, 1.800 kız da üniversite 

mezunu olmuştur (Turkcell, 2014). “Paramı Yönetebiliyorum" Projesi; gençlerin 

sağlıklı ve bilinçli harcama yapmak konusunda yardımcı ve sürdürülebilir 

kalkınmaya katkıda bulunmayı hedef alan bir projedir. Bu proje, Aralık 2009 yılında 

hayata geçirilmiştir (Paramı Yönetebiliyorum, 2014). Küresel çapta yaygınlık 

kazanmayı hedeflenen ve spor yapma bilincini arttırarak sağlıklı yaşamayı 

hedefleyen en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri de Kinder+Sport 

projesidir. İtalyan devi Ferrero, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında 

geliştirilen Kinder+Sport projesi ile gençlerin spor ile iç içe olmaların sağlanması 

hedeflenmektedir. Günümüzde obezite, özellikle küçük yaşlarda çok ciddi bir sorun 

teşkil etmektedir. Böylece Ferrero Grubu, çocukların küçük yaşlardan itibaren spor 

faaliyetleri ile iç içe olma bilincini arttırmaya yönelik Kinder+Sport projesini 

geliştirmiştir. Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi adına uygulanan bu proje küresel 

düzeyde planlanarak 2018 yılında 30 ülkede uygulanması öngörülmektedir (Corriere  

Della Sera, 2014). 

 Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, ciddi bir kaynak gerektiren 

yatırımlarıdır. Bu projelerin geliştirilmesinde etkili olan küreselleşme haricinde bazı 

etkenler aşağıda sıralanmıştır(Dalton and Croft, 2003:138): 

o Çevre ve sosyal faktörler: (Hava kirliliği, ekosistem üzerine gelen tehditler) 

o Sivil toplum kuruluşların öneminin artması (örn. Greenpeace) 

o Hükümetlerin işletmeler karşısında eskisi kadar güçlü olmaması 

o Fakir ve zengin ülkeler arasında büyüyen gelir farkı 

o Birçok çokuluslu işletmenin git gide ekonomik güç kazanması 

o Teknolojik gelişmelerin artması (bilginin hızla yayılması). 

Kurumsal itibar yönetimin en önemli unsurlarından sosyal sorumluluk, 

günümüzde büyük önem kazanmıştır. Yukarıdaki etkenler işletmelerin sosyal 

http://www.kinderpiusport.it/it/
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sorumluluk çalışmalarının ivme kazanmasını sağlamıştır. Bu şekilde topluma yararlı 

faaliyetleri destekleyerek işletmeler itibarını korumak ve arttırmayı hedeflemektedir. 

1.3.6. Finansal Performans 

İşletmelerin var olma misyonu olan paydaşlarına kar sağlamak ancak iyi 

finansal performans sayesinde mümkündür. Kurumsal itibar ile finansal performans 

arasındaki ilişki tam olarak net değildir. Kurumsal itibar sermayesinin artması 

sonucunda uzun vadede finansal performansı olumlu etkileyip etkilemediği konusuna 

ilişkin tartışmalar halen devam etse de (Dalton and Croft, 2003: 3); işletmeler, en 

değerli varlıkları arasında olan itibarı korumak ve zarar getirecek gelişmeleri 

önlemek adına sürekli tetikte olmalıdır (Doorley ve Garcia, 2007: 20). Kurumsal 

itibarın oluşması firmanın içinden başlayan ve paydaşlara vaat edilen değerlerin 

yerine getirilmesiyle tamamlanan bir süreçtir (Kearns, 1998).O. Brady olumlu itibarı 

ve yüksek marka değerine sahip olmak, bir bankada paranın olmasına 

benzemektedir. Eğer banka güvenli değilse bütün paralar kaybolacaktır (O. Brady, 

2005: 59). Burson-Marsteller tarafından yapılan bir çalışmada, CEO’ların %95’i 

kurumsal itibarı işletme hedeflerine ulaşmak için kritik bir öneme sahip olduğunu 

söylemektedir. Ayrıca Weber Shandwick şirketine göre bir işletmenin pazar payının 

%63’lük kısmı kurumsal itibara atfedilebilir (Aktaran: Beal ve Strauss, 2008). 

Finansal sağlamlık, “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında önemli bir 

kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bu kriterde öne çıkan işletmeler Coca-

Cola, Tüpraş ve P&G (Ayvacı, Aralık 2013: 88) başta olmak üzere diğer birçok 

işletme itibarının yüksek tutması için önemli bir unsurdur. Dalton ve Croft (2003) 

kurumsal itibara zarar gelmesi halinde pazar payında düşüş, ürün/hizmetlere boykot, 

finansal alanında etkisiz kalma ve uzun vadede markaya zarar gibi olumsuz sonuçlar 

meydana getirecektir. Bu durum rekabet avantajının düşmesine ve uzun vadede bir 

markanın kaldıramayacağı bir durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır çünkü 

itibar, marka değerini ve uzun vadede bir işletmenin finansal değerinin artmasına 

imkan sağlamaktadır (Dalton and Croft, 2003: 14). Davis vd., (2002) ise, finansal 

performansın itibar sıralamasını de etkilediğini söylemektedir (bkz. Şekil-6). 

Finansal performansında beklenmedik bir düşüş, itibar sıralamasını da olumsuz 
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etkileyecektir. Özellikle krizlerle ortaya çıkan satışlardaki azalma kazançların 

düşmesine yol açacaktır. Bu durum, itibar sıralamasında işletmeleri geriye 

itmektedir. Olumlu finansal performans ise, itibar sıralamasının artmasına neden 

olacaktır. 

Şekil-6: İtibar Sıralaması ve Finansal Performansı arasındaki İlişki 

 

Kaynak:Davies vd., 2003: 202 

 

Tablo-3’te “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” sıralamasında ilk beş 

şirketinin finansal performanslarına ilişkin bazı finansal göstergeler yer almaktadır. 

Tablo-3: En Beğenilen Şirketler: Finansal göstergeler 

 

Şirket 

Toplam 

Varlıklar 

(Milyar TL) 

Hisse Senedi 

Fiyatı (BİST) 

(TL) 

Net Dönem Karı 

 (Milyon TL) 

Şerefiye 

Değeri 

(Milyon TL) 

Koç Holding 58,7 10,65 4.000,3 2.909,2 

Turkcell 21,25 12,80 2.333,7 32,8 

Arçelik 11,41 12,35 622,7 172,7 
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Coca-Cola 7,005 50,45 502,1 445,3 

Garanti 

Bankasi 

196,89 8,30 3.005,5 58,8 

Kaynak:http://www.bloomberght.com/piyasa;KOÇ Holding A.Ş., Turkcell, Arçelik A.Ş., Coca- 

Cola İçecek A.Ş. ve Garanti Bankası 2013 yılı faaliyet raporlarından yararlanarak 

hazırlanmıştır. 

Kurumsal itibar ile finansal performans arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 

önemli bir örnek de Exxon şirketinin Valdez tankerinin faciasıdır.  

Bir zamanlar Exxon, bütün tankerlerine şirketin ismini vermekle ünlüydü. Bu 

strateji, Alaska sularında buzdağıyla çarpışan Exxon Valdez tankeri, petrol sızması 

sonucunda büyük bir çevre felaketine yol açana kadar devam etmiştir. Bu çarpışma 

şirketi zor durumda bırakmıştır. Sadece temizleme ve dava masrafları 2,5 milyar 

$olmuştur. Exxon şirketi hisse senetlerinde %5 değer kaybına yol açarak şirket 

değeri 3 milyar $ düşmüştür. Böyle bir facia öngörülmüş olsaydı belki de şirket bu 

tankeri Exxon Valdez olarak isimlendirmeyecekti (Davies vd., 2003: 99). 

Çok kritik bir itibar unsuru olan finansal performans bazen tek başına işlerin 

yoluna gittiğinin göstergesi olmayabilir. Geçmişteki faaliyetlerden meydana gelen 

finansal verileri bazen pazardaki durumu tam anlamıyla temsil etmeyebilir. 

İşletmeler, iyi bir finansal performansın yanında pazar payı, müşteri tutabilme sayısı, 

memnun kalmayan müşteri sayısı gibi ölçekler de değerlendirmeye tabii tutulmalıdır 

(Best, 2000: 28-29). Böylece kurumsal itibar bakımından değerlendirdiğimiz zaman, 

finansal performans göstergelerin kalite düşüşü yaşayan bir işletme için uzun vadede 

pek fazla etki etmeyecektir. 

1. 4. Kurumsal İtibarı Ölçmek 

Kurumsal itibar işletmeler için kritik bir önem taşıdığından dolayı, itibarı 

yüksek olan işletmeleri belirlemek için sürekli çalışmalar yapılmaktadır.  

İşletmeler, itibarını ölçmek için lig tabloları veya itibar endeksli skor kartlarından 

yararlanabilir. Günümüzde ölçeklere çok fazla önem verilmektedir. Sayılar ve 

ölçekler çok kritik bir öneme sahip olmakla birlikte, yönetim tarafından nasıl 

http://www.bloomberght.com/piyasa
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algılandığı ve karar verme sürecinde nasıl kullanıldığı daha önemlidir (Gaines-Ross, 

2008: 93). Kurumsal itibar, işletmelerin en değerli maddi olmayan varlıklarından biri 

olması nedeniyle yapılan çalışmaların sayısı de fazladır. Akademik çevrelerce ve 

birçok prestijli dergi veya kurumların yaptığı sıralama iş çevreleri açısından büyük 

önem arz etmektedir. Kurumsal itibarı ölçmek için yapılan bazı çalışmalar; Fortune 

Dergisi: Dünyanın En Beğenilen Şirketleri, Management Today: Büyük Britanya’nın 

En Sevilen Şirketleri, Harris-Fombrun İtibar Katsayısı (RQ), FTSE4Good Index, 

Dow Jones Sürdürebilirlik Endeksi, Financial Times: Dünyanın En Saygın Şirketleri, 

Fortune: Çalışmak İçin En İyi Şirketler (The best companies to work for) (Davies 

vd., 2003: 138) 

Tablo-4’te, kurumsal itibar ölçümünde hangi konuların incelendiğini 

gösterilmektedir. Bazı çalışmalar daha geniş kapsamlı boyutları ele alırken diğer bazı 

çalışmalar daha kısıtlı sayıda boyutlar incelemektedir. Örneğin, bu çalışmalardan 

yaygın olan Fortune iş dergisinin yaptığı sıralama, sadece finansal performansı 

üzerine odaklanması, araştırmaların yöneticiler ve işletme uzmanları üzerine 

yapılması ve önemli paydaşların (çalışan ve müşterileri) dahil etmediği için eleştiri 

odağı olmuştur  (Davies vd., 2003: 137).  

Tablo-4: Kurumsal İtibar Çalışmaları 

Ölçülen kategoriler (konular) 

Boyutlar 

 

Çalışma 

Finansal 

performans 

Yönetim 

Kalitesi 

 

 

Sosyal, 

çevresel ve 

etik 

konuları 

Çalışanları 

ilgilendiren 

konular 

Ürün ve 

hizmet 

kalitesi 

Diğer 

1.Fortune ve 

2.Management 

Today 

Kurumsal 

kaynakların 

kullanımı, 

finansal durum 

ve uzun vadede 

yatırım değeri 

Yönetim 

kalitesi ve 

yenilik 

yapma 

kabiliyeti 

Sosyal ve 

çevresel 

sorumluluk 

Çalışanların 

yeteneği ve 

yetenekli 

çalışanları 

çekme 

kabiliyeti 

Ürün ve 

hizmet 

kalitesi 

- 
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3.Financial 

Times 

Hissedarlara 

sunulan değer 

- Çevresel 

kaynakları 

yönetmek 

- Müşterilere 

sunulan 

değer 

 

4.Good Reputation 

Index 

Finansal 

performans 

Yönetim, 

etik ve 

yönetişim 

Çevresel 

konularda 

performans, 

sorumluluk 

ve etik 

Çalışanların 

Yönetimi 

Pazar 

durumu 

- 

6.İtibar Katsayısı 

(RQ) 

Finansal 

performans 

Vizyon ve 

liderlik 

Sosyal 

sorumluluk 

Çalışma 

ortamı 

Ürün ve 

hizmetler 

Duygusal 

çekicilik 

Kynak: Bebbington vd., 2008: 36 

 

Tablo-5’te ise, İtibar Enstitüsü tarafından geliştirilen İtibar Katsayısı (RQ) 

sıralaması ve şirketlerin bazı finansal göstergeleri verilmiştir. 

 İtibar Enstitüsü tarafından yayınlanan bu sıralamada araştırma esnasında 

müşteri ve işletme faaliyetlerini irdeleyen boyutların ele alınması bu çalışmayı 

önemli kılmaktadır. Ayrıca tablodan da görüldüğü üzere, küresel çapta faaliyet 

gösteren bu işletmelerin birbirine yakın itibar skoruna sahip olması müşteri 

tarafından kabul gören bir işletme profili belirlemek mümkündür. Diğer işletmeler, 

bu tablodaki şirketlerin faaliyetlerini izleyerek iş modellerine uyarlayarak 

faydalanabilir. 

Tablo-5: 2014 yılı İtibar Enstitüsü Sıralaması 

Şirket İtibar 

Katsayısı 

(RQ) 

Sıralama Satışlar 

(milyar $) 

Çalışan 

 Sayısı 

Marka 

Değeri 

(milyar $) 

The Walt Disney 

Company 

77.3 #1 45,97 175.000 142,92 

Google 77.3 2 59,73 47.756 382,47 
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BMW 72.2 3 100,98 110.351 83,37 

ROLEX 72.2 4 4,5 - 7,4 

SONY 75.9 5 78,2 146.300 20,15 

Kaynak: http://www.reputationinstitute.com/thought-leadership/global-reptrak-100 

http://www.forbes.com/companies/walt-disney/(google, bmw-group, rolex, sony) 

 

 Türkiye’de iş çevreleri tarafından kabul gören ve en çok önemsenen 

ölçümlerinden biri Capital Dergisi tarafından yayınlanan “Türkiye’nin En Beğenilen 

Şirketleri”. Tablo-6’da, Capital Dergisi tarafından yayınlanan sonuçların son 5 yılın 

ilk 5 şirketi verilmiştir. 
Tablo-6: Capital Dergisi’nin “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” 2008-2013 yılları 

arasında  

Yıl 

Sıralama 

2009 20010 2011 2012 2013 

1. Turkcell Turkcell Turkcell Turkcell Koç 

Holding 

2. Arçelik Garanti 

Bankasi 

Garanti 

Bankasi 

Garanti 

Bankasi 

Turkcell 

3. Garanti 

Bankasi/ 

Koç Hol. 

Arçelik Arçelik Coca-Cola Arçelik 

4. Coca-Cola Koç 

Holding 

Koç 

Holding 

Arçelik Coca-Cola 

5. Sabancı 

Holding 

Eczacıbaşı 

Topluluğu 

Eczacıbaşı 

Topluluğu 

Koç Holding Garanti 

Bankasi 

Kaynak: Ayvacı, Aralık 2013: 81-82 

http://www.reputationinstitute.com/thought-leadership/global-reptrak-100
http://www.forbes.com/companies/walt-disney/
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İşletmeleri başarıya taşıyan kriterlerine baktığımız zaman, 2013 yılında 

Türkiye’nin en Beğenilen ilk üç şirketi şu kriterlerle öne çıkmaktadır: 

Tablo-7: En beğenilen ilk üç şirket ve öne çıktıkları kriterler 

Koç Holding Turkcell Arçelik 

Bölgeye, ekonomiye iş 

gücü ve yatırımları ile 

katkısı 

Bilgi ve teknoloji 

yatırımları 

Güvenilir şirket olma 

Güvenilir şirket olma İletişim ve sosya medya 

yönetimi 

Bölgeye, ekonomiye iş 

gücü ve yatırımları ile 

katkısı 

Toplumsal sorumluluk Pazarlama, iletişim ve satış 

stratejileri 

Yeni ürün geliştirme, 

yenilikçilik 

Kaynak: Ayvacı, Aralık 2013: 94 

 

Teknolojik gelişmeler sayesinde iletişimde olan devrim işletmeler açısından 

da dikkatle izlenmektedir. Kurumsal itibarı korumak ve iyileştirmek adına sosyal 

medya araçlarında konuşulanları sürekli takip etmek kritik bir önem kazanmıştır. 

Olumlu itibar oluşturmak adına ayrılan kaynaklar sosyal medya ortamında bir 

kıvılcım ile yok edilebilir. Bu nedenle sosyal medya araçlarını izlemek için ve 

konuşulanları takip etmek için işletmeler, bu amaca yönelik geliştirilen çok sayıda 

araçtan faydalanmaktadır. Bu bakımdan işletmeler, online itibarını yönetmek adına 

atması gereken üç tane kritik adımdan bahsetmek mümkündür. Öncelikle sosyal 

medya izlemearaçları sayesinde işletmeler; hakkında konuşulanları öğrenmekte, 

sosyal medya araçlarında paylaşılanların içeriğini takip etmekte ve konuşmalara 

dahil olma fırsatını yakalamaktadır. İşletmeler çalışanlarını online platformlarda nasıl 

konuşacağıve nasıl davranacağı konusunda eğitmelidir. Sosyal araçlarından sorumlu 

olan çalışanlar işletmeyi ilgilendiren konuları dikkatle takip edip interaktif iletişim 
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kurmalıdır. Son olarak da işletmeler sürekli mevcut durum ve trendleri takip ederek 

eksiklikleri gidermelidir. Analiz yaparak eksiklikleri tamamlamanın başlangıcıdır. 

Online itibar yönetimi(1) kapsamında sosyal medya araçlarında takip edilmesi 

gereken bazı ölçekler (i) işletme ile ilgili bahsedilenler (Twitter, Facebook, 

bloglarda); (ii) işletmeyi konu alan paylaşımların aylık olarak değerlendirmek ve (iii) 

olumlu /olumsuz paylaşımların oranı gibi ölçeklerdir (Klososky, 2011: 88-89; 91-

92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Online itibarı yönetebilmek için, sürekli sosyal medya araçlarını izlemek ve marka 

hakkında konuşulanları takip etmek gerekmektedir. “Sosyal medya analizi ve ölçümü” altbaşlığında 

bu amaca yönelik kullanılan ölçekler ve araçlar daha detaylı ele alınmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ 

İşletmelerin iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi varlığını 

sürdürmektir. İkinci temel amaç ise, kazanç sağlamaktır. Rekabetin yoğun yaşandığı 

günümüz dünyasında ayakta kalmak isteyen işletmeler, müşteri istek ve ihtiyaçları en 

iyi şekilde karşılayacak ürün/hizmetler üretmesi gerekmektedir. İşletmeler, ürün ve 

hizmetlerini tanıtım vasıtasıyla duyurarak müşteriler tarafından satın alınmasını 

mümkün kılmaktadır. Bu yüzden işletme stratejisinin en önemli bileşenlerden biri de 

iletişimdir. İletişim sayesinde mevcut müşterilerle, tedarikçilerle, yatırımcılarla ve 

toplumun diğer kesimleriyle bağlantı kurmak mümkündür. Bu bakımdan iletişim, bir 

işletmenin kendini ifade etme imkanı tanıyan ve potansiyel müşterileri yakalama 

fırsatı sunan en önemli stratejik taşlarından biri olduğu söylenebilir.  

2.1. Rekabetçi Pazarlama Dünyasında  Online İletişimin Yeri ve Önemi  

Eskiden işletmeler, pazarlama faaliyetlerini sınırlı bir şekilde tutmaktaydı. 

Kapıdan kapıya bir pazarlama anlayışı ile ilerlemeyi sürdüren işletmeler belli bir 

noktadan sonra kitleri hedef almaları gerektiğini anlamış oldular. Kitle iletişim 

araçları sayesinde yeni iletişim stratejileri üretmeye başladılar. Böyle uygulamalar 

yaygınlaştıkça artık kapıdan kapıya pazarlama devri kapandı. Günümüzde de benzer 

bir tablo görmekteyiz. Fakat daha da önemlisi kitle iletişim araçların etkisi azalmış 

durumda ve daha dar kitlelere hitap etmek için onları (kitleleri) da sürece dahil etmek 

önem kazanmıştır. Günümüzde, yaratıcılık, yenilik, değer sunmak ön plana gelmiştir. 

Örneğin, işletmeler tarafından uygun fakat hedef kitlelerin ihtiyaç duymadığı ve 

ilgilendirmediği bir reklam yayınlamak başarısızlıkla sonuçlanabilir (Halligan ve 

Shah, 2010: 199-200). Geniş kitlelere mesajını ulaştırmak eskisi kadar önem arz 

etmediğini söylenebilir çünkü günümüzde daha dar kapsamlı tüketici profili 

belirleyip farklılaşarak bir şeyler sunmak daha önemli hale gelmiştir.  

 İşletmeler, iletişim stratejilerini oluştururken bütün paydaşlarını kapsayacak 

şekilde olmasına dikkat etmelidirler. 
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Olumlu bir imaj yaratmak isteyen işletmeler iç iletişim (çalışanlar, 

hissedarlar) ve dış iletişim (tüketiciler, tedarikçiler) üzerine titizlikle durmaları 

gerekmektedir (Dalton and Croft, 2003: 22). Özellikle 90’lı yılların başında, 

kurumsal iletişimönem kazanmaya başlamıştır. İlk uygulamalar ile günümüzdeki 

uygulamalar arasında farklılıklar olsa da teknolojik imkanlar ve iş modelleri 

kurumsal iletişimin değişime uğraması normaldir (Martin ve Hetrick, 2006: 263). 

Teknolojik gelişmelerin iletişim üzerine inanılmaz bir etkiye sahip olduğunu 

ifade etmiştik. Bu bağlantının en önemli noktaların biri de insanların teknoloji ile 

kurdukları yakınlıktır. Teknolojiye karşı ilgi demografik (yaş, cinsiyet vb.) 

özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Birçok araştırmacı, kuşaklar arası bir 

farklılık olduğunu ve bu bağlamda gelişmelerin (özellikle de teknolojik gelişmelerin) 

incelenmesi gerektiğine inanmaktadır. 

“Dijital büyümek (Grown up Digital)” kitabında Don Tapscott kuşak ve 

özelliklerini ele almıştır (Tapscott, 2009: 10-21). Ona göre,  

1 Ocak 1946 – 31 Aralık 1964 yılları arasında doğan: “Soğuk savaş kuşağı”; 1 Ocak 

1965 – 31 Aralık 1976 yılları arasında doğan: “Büyüyen ekonomi kuşağı” veya X 

kuşağı; 1 Ocak 1977 – 31 Aralık 1997 yılları arasında doğan: “İnternet kuşağı” veya 

Y kuşağı ve 1 Ocak 1998 – 31 Aralık 2008 doğanları da “Gelecek kuşağı” veya Z 

kuşağı olarak sınıflandırmaktadır. 

Klosovsky de bu sınıflandırmaya benzer bir sınıflandırma yaparak kuşakların 

teknoloji ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını incelemiştir (bkz. Tablo-8).  

Tablo-8: Kuşakların Sosyal medya kullanımı 

Kuşak Özellikler 

Geleneksel 

(Büyük) 

Kuşak 

 

-Sosyal medya araçlarıyla iç içe olmayan hala çalışaşmakta ve 

sosyal medya araçlarını kullansa da çok fazla bir zaman 

ayırmayan bir kuşak. 

-Sosyal medya kullanım amaçları daha çok akrabalar veya 

arkadaşları ile iletişimde olmaktır. Bu kullanıcıların ortalama 
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yaşı 65 ve üstü. 

Bebek 

Patlaması 

Kuşağı 

 

-Teknoloji ve sosyal medya araçlarını kullanmaktadır. 

Çocukluk çağında teknoloji ile iç içe büyümese de sonradan 

teknoloji ve sosyal medyaya uyum sağladılar. 

-Bazıları ise hala sosyal medya araçlarına mesafelidir. 

X Kuşağı - Teknoloji ile iç içe yaşamış ve küçük yaştan beri teknolik 

imkanlarını kullanmaktalar. 

-Bağlılık yaratmayacak ölçüde sosyal medya araçlarını 

kullanmakta ve sorumlulukların bilincinde olan bir kuşak. 

-Gelişen teknolojiyi benimseyen ve uygulamaların karmaşık 

olmasını sevmeyen bir kuşak. 

Y Kuşağı - İnternetsiz günlerini bilmeyen bir kuşak. Yeni yazılımları ve 

teknolojik ürünlerini çok hızlı bir şekilde benimsemektedirler. 

-Sürekli aynı uygulamaları ve araçları kullanmaktan sıkılan ve 

yeni bir şeyleri sabırsızlıkla bekleyen. 

Kaynak: Klososky, 2011: 25-27’den türetilmiştir. 

 

Yukarıda da ifade edildiği üzere gençlerin teknoloji tutkusu ve sosyal 

medyaya olan bağlılığı diğer yaş gruplarına göre fazladır. Günümüzde yaşanan 

teknolojik devrimin önünde durmak neredeyse imkansızdır. Yeni teknolojileri adapte 

etmekte direnen işletmeler tıpkı 19. yüzyılında Büyük Britanya’daki lüditler(2) gibi 

başarısız olacaktır (De Jong, 2014: 151). Teknolojik gelişmeler sayesinde dünya 

küçülmüştür ve iletişim değişime uğramıştır. Yazılım sektöründe meydana gelen 

değişiklikler ve sosyal medya araçlarının önem kazanması ile birlikte işletmeler ve 

müşteriler çift yönlü (interaktif) iletişim içerisindedir (Doorley ve Garcia, 2007: 106-

107). 

(2)lüditler (ing. Luddites) Sanayii Devrimi’nin getirdiği değişimleri protesto etmek için 

fabrika ve makineleri ortadan kaldıran sanayi karşıtı çalşanlar grubudur. 
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Tablo-9’da, interaktif iletişimi mümkün kılan teknolojik gelişmeler yer 

almaktadır. 

Tablo-9: Teknolojik gelişmeler 

Değişime Uğrayan 

Teknoloji: 

 

İlk Adımlar: 

 

Günümüzde Kullanılan: 

Bilgisayarlar Büyük bilgisayarlar Dizüstü, Notebook 

İletişim ARPANET, ETHERNET Netscape, İnternet 

Explorer, Mozilla 

Arama Motorları Altavista Google, Yahoo 

Kaynak: Doorley ve Garcia’dan (2007) yararlanarak hazırlanmıştır.  

 

Reginald Fessenden’in 1906 yılında Noel gecesinde dünyada yapılan ilk radio 

yayınından beri (Turner ve Shah, 2011: 9) her şey inanılmaz bir hızla değişmiştir.  

Teknolojik ilerlemelerin en büyük tetikleyicisi ise internettir. İnternet sayesinde hız 

artmış ve mesafeler ortadan kalkmıştır.  

İnternet, yıllarca süren araştırma ve projeler sayesinde türemiş ve yıllar 

geçtikçe toplum tarafından kullanılabilir hale gelmiştir. İnternet kullanımı, Ulusal 

Bilim Merkezi (NSF) bünyesinde geliştirilen Ulusal Bilim Merkezi Ağ Programı’nın 

(NSFNET) temel kurallarını belirlemesiyle yeni bir boyuta geçmiştir. Mart 1989’da 

Sir Tim Barners-Lee dünyadaki birçok bilgisayarı birbirine bağlamak 

içinwww.sistemini önermiştir.İnternetin herkese açık olması (işletmeler dahil) ve 

herhangi bir amaç için kullanılabilir olması (ticaret amaçlı dahil) Wyndham Lewis’in 

1948’de ortaya attığı ve 1984’te Marshall McLuhan’ın “Medyayı Anlamak” kitabıyla 

yaygınlık kazanan “Küresel Köy” kavramını tam manasıyla günümüze taşımıştır 

(Evans, 2008: 4; Crowe, 2012: 7) çünkü küreselleşme olgusunun yayılmasında 

internetin payı büyüktür. 

İnternet, geniş kitlelere mesaj ulaştırmayı mümkün kıldığından (Katz, 2003: 

97) ve çift yönlü (interaktif bir iletişim) sağladığından dolayı (Sterne, 2010) diğer 
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iletişim araçlarından daha çok tercih edilmektedir. İnternetin yaygınlık kazanması 

diğer yayın organlarından daha hızlı olmuştur. İnternetin 5 yıl içerisinde 50 milyon 

kullanıcısı olmuştur. Radyonun aynı kullanıcı sayısına ulaşması için 36 sene almıştır 

(Katz, 2003: 92). 

Toplum tarafından kısa bir zaman diliminde benimsenen internet, işletmeler 

için de çok önemlidir. 

İnternet sayesinde işletmeler daha fazla insanlara ulaşabilmektedir. Bu 

avantajdan yararlanmak için işletmeler sıra dışı stratejiler üreterek “farklı” ve 

“kalıcı” olmayı hedeflemektedir (Halligan ve Shah, 2010: 21). İnternet diğer yayın 

organlarından farklı kılan başka bir özelliği de bilgi paylaşımıdır. Bu özellik, 

geleneksel gazete ve dergileri de uyguladıkları iş modellerinde değişiklik yapmaya 

zorlamıştır. Eskiden bilgiler belli bir gruptan kitlelere doğru akıyordu. Günümüzde 

ise, bilgi birçok grup tarafından belli bir hedef kitleye (niş pazarlar) doğru 

akmaktadır. Unutulmamalı ki bu değişiklikler özellikle sosyal medya araçlarının 

yaygınlık kazanmasından kaynaklamaktadır (Qualman, 2009: 11). İşletmeler 

interneti sadece bir iletişim aracı olarak değil aynı zamanda iş modellerinde güçlü bir 

etken olarak görmektedir. 

İnternetin yaygınlık kazanması sonucunda, güçlü bir marka yaratmak ve 

müşteri ilişkilerine farklı bir boyut kazandırmak mümkün kılınmıştır (Dalton and 

Croft, 2003: 204). Doğal olarak bu durumlar yeni iş modellerinin ortaya çıkması ve 

yeni pazarlama stratejilerinin üretilmesine neden olmuştur. Bu stratejilerin 

merkezinde online faaliyetlerin dahil edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Zamanla daha önemli hale gelen ve işletmeler için vazgeçilmez olan teknoloji 

sürekli ilerlemektedir. Teknolojik ilerlemelerin en güzel örneği ise web 1.0. ve web 

2.0.’dır. Web 1.0. uygulamaları daha sınırlı iken, web 2.0. dönemi yepyeni 

gelişmelere meydan vermiştir. Birçok sektör teknoloji sayesinde değişime uğramıştır. 

Örneğin Web 1.0. ile e-ticaret imkanı yapma sayesinde seyahat acenteliği ve 

reklamcılık gibi sektörler kökten değişmiştir. Web 2.0. ise, sosyal teknolojilerinden 

de yararlanmayı mümkün kılıp iletişime yepyeni bir boyut kazandırmıştır. Web 1.0. 

ticaretin kurallarını yeniden şekillendirirken, Web 2.0. bağlantı kurmayı sağlamıştır 
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(Klososky, 2011: 2, 159). Bu ilerlemeler sonucunda işletmelerle müşterilerarasındaki 

interaktif iletişim gerçekleşmiştir. 

Kullanıcılarına bilgi paylaşma imkanı tanıyan uygulama ve web sitelerinden 

oluşan (Del Giudice vd., 2014: 5); markalar ile tüketiciler arasında çift yönlü iletişim 

imkanı sağlayan (Tuten, 2008:3) Web 2.0. kavramı ilk olarak 1999 Darcy DiNucci 

tarafından kullanılmış fakat 2004’te San Francisco’da yapılan “Web 2.0. 

Konferansı”ndan sonra yükselişe geçmiş ve Tim O’Reilly ile ilişkilendirilmektedir 

(E. Brown, 2010: 30, 88; Lovink, 2011: 4). Tablo-3’te Web 2.0. gelişiminde bazı  

önemli olaylar kronolojik sırasıyla verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, internetin en 

etkili adımları 1969’da ARPANET programıyla atılmıştır. Fakat asıl değişim, 1990’lı 

yılların başında başlamış ve zirve sosyal medya araçlarının ortaya çıkmasıyla 

yakalanmıştır. Günümüzde ise sosyal medya araçlarının sayısı gittikçe artmakta ve 

bu platformlar tarafından sunulan yeni uygulama sayısında da artış görülmektedir. 

Tablo-10: Web 2.0 gelişiminin kırılma noktaları   

YIL GELİŞMELER 

1969 ARPANET ve İnternetin doğuşu. Sistemde kullanılan ilk bilgisayar 

Kalifornia Üniversitesi’nde bulunmaktaydı. 

1991 

 

Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen ve dünyadaki herkesin her 

bilgi türüne erişim sağlayan www (World Wide Web) kullanılmaya 

başlamıştır. 

1997 

 

John Barger tarafından “weblog” kavramı kullanılmıştır. Bu kavram 

daha sonra “blog” olarak kısalacaktı. 

1999 RSS kullanımı ve Bloggler (blog platformu) 

2003 

 

Kullanıcılara kendi profilini oluşturma,  resim, müzik ve vidyo 

paylaşma imkanı sağlayan MySpace lanse edilmiştir. 
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2004 

 

 

- Foto paylaşım sitesi Flickr ve Facebook. 

- O’Reilly Media sayesinde Web 2.0. kavramı önem kazanmıştır. 

- Digg kullanıma sunuldu. 

2005 YouTube faliyete başlamıştır. 

2006 Twitter faaliyete başlamıştır 

2008 ABD başkanlık yarışında sosyal medya araçları kullanılmıştır. 

Kaynak: R. Brown, 2009: 8-10’dan yararlanarak hazırlanmıştır. 

 

İnternetin yaygın olarak kullanılması iletişimi etkilemekte ve yeni kanalları 

ortaya çıkarmaktadır. Sosyal medya araçları şüphesiz internet gücünden yararlanarak 

günümüzde en çok kullanılan iletişim kanalı haline gelmiştir. 

Sosyal medya araçları sayesinde çift yönlü iletişim kurularak kullanıcılar 

birbiriyle görüşlerini paylaşma imkanı bulmuştur (Zhao ve diğ., 2011: 1; Safko, 

2012: 5; Sherman ve Smith, 2013:20).Her geçen gün güç kazanan sosyal medya 

araçlarının kullanımı, mesajı hedef kitlelere ulaştırabilmek amacıyla işletmelerin de 

zorunlu tercihi olmuştur. Hedef tüketici kitlelere ulaşmak için eskisi kadar geleneksel 

medya iletişim kanallarına ihtiyaç duyulmamaktadır. İşletmeler; web siteleri, bloglar, 

Facebook sayfaları, Twitter hesapları, YouTube gibi sosyal medya araçlarını 

sayesinde hedef kitlelere ulaşmaktadır (Gaines-Ross, 2008: 119; R. Jamison ve S. 

Jamison, 2011: 105; Reinders ve Freijsen, 2012: 41). İşletme stratejisi temel 

taşlarından biri olan iletişimin sosyal medya araçları sayesinde etki alanı 

genişlemiştir  

Örneğin, basit bir yeni ürün tasarlama yarışması birçok fikri bir araya 

getirecektir. Sosyal medya ortamında işletmelere gelen eleştirilerin olumlu bir tarafı 

da mevcuttur. Tüketicilerden geri bildirim almak önemli bir bilgi kaynağı 

oluşturmaktadır. Bunu en iyi yapan işletmelerin başında Starbucks gelmektedir. 

Deneyimleri iyileştirmek adına MyStarbucksIdea.com aracılığıyla tüketicilerden 
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gelen fikirleri değerlendirmiştir. Yeni ürün, yeni deneyim veya sosyal sorumluluk 

gibi konularda gelen sayısızca fikir (Scott ve Jacka,2011:41-42) sosyal medya 

ortamında gerçekleşen iletişimin yararını gösteren bir örnektir. 

Günümüzde iletişimin ne kadar önemli ve etkili olduğunu gösteren olayların 

başında ABD Başkanlık yarışında Barack Obama’nın yenilikçi adımlarıdır. Bu vaka, 

literatürde çok önemli bir yer kapsamakta ve birçok yazar tarafından ele alınmıştır. 

 Qualman (2009) kitabında iletişimin önemini vurgulayan iki önemli olay 

üzerine durmaktadır. Ona göre John F. Kennedy’nin başkanlık koltuğunda 

oturmasını sağlayan önemli etkenlerin başında televizyonun yükselişi olmuştur. 

2008’de seçimlerini kazanarak ABD’nin ilk Siyahi Başkanı ünvanını alan Barack 

Obama’nın seçilmesinde ise en büyük etken sosyal medya araçları olmuştur 

(Qualman, 2009: 61). 2008 yılında, Demokrat Parti Başkanlık adayı belirleme 

seçiminde, Barack Obama az bilinen bir senatördü. Böylece Hillary Clinton gibi bir 

aday karşısında kazanma ihtimalı olmadığı düşünülüyordu. Clinton’un direkt 

pazarlama faaliyetleri; iletişime geçmek için çok sayıda e-mail listeleri, televizyon ve 

radio reklamları ve muazzam bütçesi kazanmak için yeterli görülüyordu. Obama ise 

bambaşka bir yol seçmekle sosyal medya araçlarından yararlanarak kampanyasına 

birçok insanı dahil etmeyi başardı. Sosyal medya araçlarından yararlanarak (e-mail, 

Facebook sayfası, MyBarackObama.com sitesi) yarışmaya yepyeni bir boyut 

kazandırmıştır (Halligan ve Shah, 2010: 7-8). Online ortamda bağış toplamak bu 

yarışın en yenilikçi adımlarından biriydi. Rakamlara baktığımız zaman bu 

kampanyada online bağış toplamak Obama için önemli bir kaynak oluşturmaktaydı. 

Şöyle ki(Brito, 2012: 185-186): 

- 6,5 milyon bağış yapılmış 

- 500 milyon dolardan fazla toplanmış 

- Bağışlardan 6 milyonu, 100 dolar üzerinde 

- Online bağış ortalaması 80 dolar 

- “Obama for America” internet kampanyası için temin edilen e-mail adresi 

sayısı 13 milyon olmuş 

- 400.000’den fazla blog yayınlanmış 
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- Konu ile ilgili, 200.000’den fazla etkinlik düzenlenmiş 

- Sosyal medya araçları sayesinde bütün Amerika’da 45.000 gönüllü bulunmuş 

- Seçim günü öncesi, Obama destekleyicileri tarafından 3 milyonu aşkın 

telefon araması yapılmıştır. 

Başkanlık seçimini kazanabilmek için, Barack Obama yeni teknolojilerden 

büyük bir yardım almıştır. İletişim ekibin en büyük başarısı şüphesiz genç 

seçmenlerin sosyal medya araçlarını nasıl kullandıkları anlaması olmuştur. Bu 

seçmen kitlesi için teknoloji önemli bir yere sahiptir ve birbirleriyle iletişimde olmak 

için sosyal medya araçlarından yararlanmaktadır (Watkins, 2009: 198). Bu başarılı 

kampanya, yeni iletişim paradigmanın (sosyal medya araçlarının) önemini ortaya 

koymuştur. Bir ülkenin başkanını seçme gibi önemli bir olayda etkili olan iletişim 

ticari faaliyetlerde de göz ardı edilmemesi gereken güçlü bir etkendir. İletişim, 

kurum içinde başladığı unutulmamalıdır. İlk olarak kurum çalışanları arasında 

sağlam bir iletişimin kurulması için adımlar atılmalıdır. Bunlar göz ardı edildiği 

takdirde, güçlü işletmelerin bile olumsuz etkilendiği görülmüştür. JetBlue  havayolu 

örneği de literatürde önemli yer edinmiş ve işletmelerin ders alacağı nitelikte bir 

vaka olarak karşımıza çıkmaktadır.  

JetBlue Havayolu, düşük fiyatlarıyla müşterilerin en çok tercih edilen 

havayolu şirketlerindendir. Şubat 2007 yılında altı günlük bir zaman diliminde, 1.100 

uçak uçamamış ve yolcular saatlerce havaalanlarında terk edilmiştir. Bu havayolu 

şirketin en sadık müşterileri bile böyle bir olay karşısında çaresiz kalmıştır. Hava 

şartları muhalefeti nedeniyle başlayan bu kriz, JetBlue şirketin iletişimde gösterdiği 

başarısızlık da eklenerek daha fazla büyümüştür. Uçak personeli, havaalanı 

çalışanları ve şirket yetkililerin koordine olmamasından kaynaklayan bu iletişim krizi 

büyük bir müşteri kaybına yol açmıştır. Yedi yıl boyunca güçlü itibar oluşturma 

adımları birkaç gün içerisinde büyük bir darbe almıştır. Sosyal medyada 

konuşulanlar ise bu altı günlük krizin büyümesindeönemli rol oynamıştır. JetBlue bu 

krizden çıksa da eski konumuna geri gelememiştir (Beal ve Strauss, 2008: 4-5). 

Günümüzde rekabet çok fazladır. İşletmeler, maliyetleri düşürmek, müşteri 

sayısında artış yakalamak, pazar payını arttırmak için sürekli yeni iş modeli ve 
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strateji geliştirmektedir. İşletmeler, tüketici ve toplum tarafından kabul görmesi için 

faaliyetlerinde sosyal olmak zorundadır. Bu faaliyetlerin en kritik halkalardan biri de 

iletişimdir. İletişimde açık ve şeffaf olmak esastır. İnternet ve sosyal medya 

araçlarının yaygınlık kazanmasıyla işletmeler 7/24 mercek altındadır ve hata yapma 

lüksüne sahip değildir. Bunun için kaliteli ürün/hizmetlerin yanında çok iyi 

planlanmış ve duruma göre esneklik gösterecek stratejiler geliştirmek başarılı 

olmanın tek yoludur. 

2. 2. Pazarlama İletişim Stratejisi Olarak Sosyal Medya 

Pazarlama alanında yenilikler günümüzde çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. 

Yeni ürün, hizmet ve uygulamalar sayesinde müşteri memnuniyetinin doruk 

noktasına taşınması amaçlanmaktadır. 

Teknolojik imkanların artması günümüz genç ve dijital kuşak için de sosyal 

hatayında değişiklikler getirmektedir (Watkins, 2009: 47). Örneğin etrafımızda yolda 

sürekli mesajlaşan insanlara, internet ortamında gezerek bir restoran bulmaya 

çalışanlara, sosyal bir etkinlik düzenleyenlere sık sık rastlamak mümkündür (De 

Jong, 2014:20). Dijitalleşen dünyada sadece tüketicileri değil, sektörleri ve rekabet 

etme yollarını da değişime zorlamıştır. eBay, Zappos (internet üzerine ayakkabı 

satışında #1 numara) ve Amazon gibi şirketler yeni rekabetin başarılı 

örneklerindendir (Halligan ve Shah, 2010: 201).  

Sosyal medya araçları pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasıyla rekabet 

alanında yepyeni bir yarış başlamış oldu. Sosyal medyanın diğer geleneksel 

pazarlama kanallarından en büyük farkı, kısa zamanda çok sayıda kullanıcıya 

ulaşmasını mümkün kılmasıdır.  

Daha önce de ifade edildiği gibi radyo 38 yılda elli milyon kullanıcıya 

ulaşmıştır. Televizyon ise on üç yılda. İnternet, dört yılda elli milyon kullanıcıya 

ulaşmıştır. Sadece dokuz ay içerisinde Facebook kullanıcı sayısı 100 milyonu 

bulmuştur (Orsburn, 2012: 4-5). Winberg’e göre, geleneksel pazarlama taktikleri 

artık pek etkili olamamakta çünkü geleneksel medya iletişim kanalların sosyal 

medyaya göre önemini yitirmiştir. Tüketiciler, sosyal medya ortamındaki bilgilere 
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daha kolay erişmektedir (Weinberg, 2009:6). Sosyal medya araçlarını kullanan 

işletmeler müşterilerine daha yakın olmaya çalışmakta; yeni eğilimleri, 

müşteriyorum ve davranışlarını sürekli takip etmektedir (Orsburn, 2012: 79). 

Müşterilerine yeni bir şey sunmaktan yoksun işletmeler rekabet etmekte 

zorlanmaktadır. Fortune 500 listesine bakıldığı zaman, Ace Hardware ve Polaroid 

gibi şirketlerin yerine Amazon, Google, eBay gibi yeni rekabet ortamında başarılı 

olan şirketler almıştır (Halligan ve Shah, 2010: 200) 

İletişim platformu ve pazarlama kanalı olan (Funk, 2011: 18) sosyal medya 

araçları, iletişim stratejilerini derinden etkilemektedir çünkü geniş kitleler tarafından 

kullanılmaktadır (Scott ve Jacka, 2011: 3). eMarketers tarafından yayınlanan “Dünya 

Genelinde Sosyal Ağ Kullanımı: 2013 Tahmini ve Karşılaştırmalar” çalışmasında 

ilginç bulgulara rastlamaktayız. Kullanıcı sayısı, 2012 yılında 1,37 milyarken; 2013 

yılında 1,73 milyar olan sosyal medya araçları dünyadaki insanların %25’i tarafından 

kullanılmaktadır. Sosyal medya araçları kullanıcı sayısı 2017 yılında 2,55 milyar 

olacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminlere göre kullanıcı sayısındaki büyüme 

özellikle Asya, Orta-Doğu ve Afrika bölgelerinde patlama gösterecektir (Aktaran: 

Del Giudice vd., 2014: 21). Sosyal medya araçlarının bu kadar kullanıcı bulması 

işletmeler açısından da kritik bir önem taşımaktadır. Laroche vd., (2013) yaptıkları 

çalışma sonucunda sosyal medya araçları kullanımı sayesinde sadık müşteri 

sayısında artış sağlandığı tespit etmiştir.  

Şekil-7, sosyal medya araçlarının kullanımından faydalanmak için, tutarlı bir 

iletişim stratejisi izlenmesi gerektiğini göstermektedir. Hedef kitleye hitap eden 

bütün sosyal medya araçlarının kullanılması ve aynı mesajı tutarlı bir biçimde 

ulaştırılması marka açısından yararlı olacaktır. Sosyal medya ortamının iletişim 

kaynakları sadece büyük mecralarla sınırlı olmadığını göz önünde bulundurulmalıdır. 

YouTube, Facebook, Twitter vb. önemli araçlar yanında niş (belli bir konuya 

yönelen; örn. köpek severleri buluşturan bir SM platformu) sosyal medya araçları da 

bulunmaktadır. Günümüzde 300’ü aşan bu platformların sayısı her geçen gün 

artmaktadır (Sweeney ve Craig, 2011: 111).  
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Şekil-7: İletişim kanalı olarak sosyal medya araçları  

 

Kaynak:  Turner ve Shah, 2011: 89 

Son olarak da işletmeler sosyal medya iletişiminde faaliyet gösterdiği 

bölgedeki kullanıcıların tercih ettiği araçları kullanmaya özen göstermelidir. Sosyal 

medya stratejisi oluşturmadan önce hedef kitlenin kullandığı platformları tespit 

etmek gerekmektedir (Brito, 2012: 173). Sosyal medya araçları sayesinde işletmeler 

tüketicilerle buluşmaktadır. Bu durum iki taraf için de avantajlıdır. Öncelikle 

işletmeler geri bildirim alma fırsatını yakalamaktadır. Tüketiciler ise, olası istek ve 

şikayetleri vakit kaybetmeden işletmelere ulaştırmaktadır. 

 Sektördeki gelişmeleri ve hakkında konuşulanları takip etmek, itibarı koruma 

adına hedefler belirlemek ve kullanılacak sosyal medya araçlarını doğru tespit etmek 

amacıyla işletmeler tarafından sosyal medya stratejisi oluşturmak kritik bir öneme 

sahiptir (Parker, 2010: 8). Sosyal medya araçları, seslerini duyurabilmek açısından 

müşterinin eline büyük ve önemli bir güç teşkil etmektedir. Pazarlama faaliyetlerini 

de etkileyen bu değişim markaların tüketici tarafından etkilenmesine yol açmıştır 

(Reece, 2010: 235). Yeni bir müşteri kazanmak, mevcut bir müşteriyi elde tutmaktan 

beş kez daha maliyetlidir. Ayrıca iyi bir ilişkinin bulunması halinde, mevcut bir 

müşteri, bağlılık duyduğu markanın ürününe diğer markalardan % 10 daha fazla 

ödemeye razıdır. Genellikle, memnun kalmayan veya olumsuz bir deneyim yaşayan 

bir tüketici etrafında bulunan yirmi kişi ile paylaşmaktadır. Aynı şekilde, memnun 
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kalan veya olumlu bir deneyim yaşayan bir tüketici etrafında bulunan 9-12 kişi ile 

paylaşmaktadır. Sosyal medya araçlarını düşünecek olursak artık memnun kalmayan 

bir tüketici bunu yirmi bin, hatta iki yüz bin kişi ile paylaşabilir durumuna gelmiştir 

(Safko, 2012: 7).  

Botha vd. (2011) yaptıkları çalışma sonucunda, internet ve genel olarak 

medyanın en önemli ayağı olan sosyal medya platformlarında yer almamak 

işletmeler için ve bilhassa markalar için tehlike arz etmektedir (Botha vd., 2011). Bu 

bakımdan sosyal medya araçların gücü göz ardı edilmemelidir. Tek bir kullanıcı bile 

dünyanın en büyük şirketini zor durumda bırakabilir. Bu durum giderek büyüyecek 

ve durumu toparlamak zor olacaktır. Bir kıvılcım ile başlayan büyük bir ateşe 

sebebiyet verebilir. Bu nedenle her durum ciddiyetle değerlendirilmelidir. 

Dell marka bilgisayarı ve müşteri hizmetleri ile olumsuz bir deneyim yaşayan 

ve BuzzMachine adlı bir blog yayınlayan Jeff Jarvis adlı bir müşteri 

memnuniyetsizliğini dile getirmek için 2005 yılında “Dell yalan söylüyor, Dell işe 

yaramaz” başlıklı bir yazı yayınladı. Yorumlar ciddi şekilde artmaya devam etti ve 

ortak özelliği Dell şirketinden memnun kalmayan tüketiciler tarafından yazılmış 

olmasıydı. Öncelikle kimsenin dikkatini çekmeyen bu yorumlar çok sayıda artması 

nedeniyle medyanın ilgi odağı haline geldi. Bu olaylardan sonra, Dell şirketinin 

müşteri hizmetlerinin kalitesi algısı, hisse senetleri fıyatları ve pazar payında bir 

düşüş yaşandı (R. Brown, 2009: 17). Sosyal medya iletişiminde sürekli etik değerler 

göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca nezaket kurallarından asla taviz 

verilmemelidir. İşletmeler, durum ne olursa olsun, müşterilere karşı kötü muamelede 

kesinlikle bulunmamalıdır. Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda 

sıralanmıştır (Turner ve Shah, 2011: 259-262; Reece, 2010: 238): 

o Diğer insanların görüşüne saygı gösterilmelidir.  

o Telif haklarına dikkat edilmelidir.  

o İşletme içinde olan meseleler sosyal medya ortamında yansıtmamalıdır.  

o Sosyal medya iletişiminden sorumlu olan çalışanların özel hayatlarında 

paylaştıkları bilgiler, işletmeyi gelecekte zor durumda bırakmaması adına 

hassasiyet göstermelidir. 
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o Şeffaf olunmalıdır.  

o Polemiğe yer verilmemelidir. 

o Yapılan paylaşımlar için bir dayanak gösterilmesi gerekmektedir. 

o Yapılan paylaşımların içeriği doğru bilgilerden oluşturulmalıdır. 

o Sosyal medya sayesinde, müşteriler ve işletme ürünlerinin birbiriyle 

yakınlaşması doğrultusunda adımlar atılmalıdır. 

o İşletmeler, cevap verebilmek için öncelikle konuşulanları izlemeli ve 

tüketicilerin sesine kulak vermelidir. 

o Takipçi sayısını arttırmak (sadece sayı olarak değil) isteyen işletmeler, 

tüketicilerle sürekli interaktif bir iletişim halinde olmaları gerekmektedir. 

o Dijital ortamında atılan her adım büyük bir potansiyel kitleye ulaşacağı için 

doğal olarak işletme itibarını etkilemekte ve kurum kültürünü temsil 

etmektedir.  

Sosyal medya araçlarının sunduğu imkanlar, işletme fonksiyonlarının daha 

verimli olmasını sağlamaktadır. Reklam ve insan kaynakları gibi önemli faaliyetlerde 

sosyal medya araçları kullanılması önemli kazançlar sağlamaktadır. Ayrıca farklı iş 

kolları tarafından kullanılan sosyal medya araçları önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Sosyal medya araçlarının işletme çalışanları tarafından işletme içerisinde de 

kullanılabilir.  

Yeni ürün ve hizmetleri sunmak ve tanıtmak amacıyla kullanılan sosyal 

medya,  geleneksel pazarlama yollarından daha etkili olmaktadır (McHale, 2012: 2). 

Pazarlama çalışanları, Web analizlerinden yararlanarak reklam vermesi gereken 

yerleri belirleyebilir. İnsan kaynakları bölümü, işe alım süreçlerinde sosyal medya 

araçlarından faydalanabilir. Sektörel bir bakış açısı ile değerlendirildiğinde; örneğin 

restoranlar, günlük kampanyalarını sosyal medya araçlarıyla duyurabilir. Havayolu 

şirketleri, muhtemel aksaklıkları sosyal medya ortamında müşterileriyle paylaşabilir 

(Sweeney ve Craig, 2011: 18). Çalışanlar arasında kullanılan önemli sosyal medya 

araçları mevcuttur. Bu araçlar sayesinde; bilgi ve belge paylaşımı gerçekleşmekte ve 

çalışanlar arası iletişim daha etkin hale gelmektedir. Sosyal medya araçlarının 

işletme içinde kullanılması kalitenin artmasına, maliyetlerin azalmasına ve 
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pazarlama, müşteri hizmetleri, reklam  gibi konularda daha iyi bir koordinasyon 

sağlamaktadır (Hansen vd., 2011: 4). Sosyal medya araçlarında yapılan yatırımlar; 

müşteri hizmetlerinin iyileştirme ve müşteri sadakati açısından kritik bir önem arz 

etmektedir (Turner ve Shah, 2011: 86). Bu imkanlardan yararlanan işletmeler için 

maliyetlerin düşürülmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından büyük bir 

fırsattır. 

Şekil-8: Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı: Akış şeması  

 

 

Kaynak: E. Brown, 2010: 24 

 

Şekil-8’de sosyal medya araçlarının kullanımı ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Sosyal medya kullanımı sayesinde müşteri memnuniyeti ölçülebilir. Yeni ürün 

geliştirme sürecinde, tüketicilerden gelen fikirler işletmeler için önem teşkil 

etmektedir. Sosyal medya araçları sayesinde bu fikirler kolaylıkla tüketiciler 

tarafından işletmelere ulaştırılabilir. Marka ile ilgili algıları anlayabilmek açısından 

sosyal medya araçlarında konuşulanlar sağlam bir kaynak oluşturmaktadır. Sosyal 

medya araçlarını kullanarak, işletmeler, çevresini büyütme imkanına sahip 

olmaktadır. Ayrıca, bilgi paylaşmak ve yeni çalışanları işe almak mümkündür.  
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Sosyal medya araçları, işletmenin durumu ve ürün özellikleri göz önünde 

bulundurularak kullanılmalıdır. 

Sosyal medya araçlarının pazarlama faaliyetlerinde kullanılması özellikle 

müşteri hizmetlerinde çok yaygındır. Şikayet ve sorunları kısa zamanda 

değerlendirmek isteyen işletmeler bu araçlardan sıkça faydalanmaktadır. 

Tüketiciler, işletme web sitelerini ziyaret etmektense sosyal medya ortamında 

ulaşmaya çalışmaktadır. Bu nedenle işletmeler sosyal medya iletişiminden sorumlu 

olan ekibe gereken yetkileri vermeli (Funk, 2011: 13) ve eğiterek, ürün/hizmetleri 

hakkındaki yeterli bilgiye sahip olmalarınısağlamalıdır (Gattiker, 2013: 20).  

 Pazarlama faaliyetlerinde ve insan kaynakları yönetimi gibi kritik işletme 

fonksiyonlarında sosyal medya araçlarının kullanılması bu araçlarının önemini ortaya 

koymaktadır. Dijital itibar yönetimi ve pazarlama konusunda uzman olan Burson-

Marsteller şirketin yaptığı bir araştırmaya göre sosyal medya araçlarının önemini 

ortaya koyan bazı önemli bulgular şöyledir (Aktaran: Carter, 2012: 10-11): 

- Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin %79’u müşteri ve hissedarlarıyla 

iletişime geçmek için sosyal medya araçlarını kullanmaktadır (Twitter, 

Facebook, YouTube, kurumsal bloglar vb.) 

- %80’i işe alımlarında LinkedIn’den yararlanmaktadır. 

Pazarlama faaliyetlerinde ve insan kaynakları yönetimi gibi kritik işletme 

fonksiyonlarında sosyal medya araçlarının kullanılması bu araçlarının önemini ortaya 

koymaktadır.  

Ernst & Young gibi önemli şirketler, sosyal medya araçlarını yetenekli 

çalışanlara ulaşmak için kullanılmaktadır (Turner ve Shah, 2011: 87). Ayrıca sosyal 

medya araçlarında bazı uygun olmayan paylaşımlardan dolayı işe alınmama 

durumuna da rastlanmaktadır. İşletmeler, uygun olmayan Facebook veya MySpace 

paylaşımlarından dolayı başvuran adaylarını almamaktadır (Qualman, 2009: 33) 

Böylece çalışanlar veya iş arayanlar sosyal medya araçları kullanımında daha 

dikkatli olmalıdırlar. Önemsiz gibi gözüken bir paylaşım hiç beklenmedik bir şekilde 

algılanabilir veya etik değerlere aykırı olarak değerlendirilebilir. 
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İşletmeler, küçük gibi gözükse de sosyal medya araçlarında atılan hiç bir 

adimi önemsiz görmemesi gerektiğini daha önce de ifade edilmiştir.  

Qantas Havayolu şirketinin örneğinde, doğru bilgi içermese bile, sosyal 

medya araçlarının önemini açıkça görmekteyiz. Twitter’de başlayan ve asılsız olan 

bir kaza haberi büyük bir hızla yayıldı. Qantas havayolu suskunluğu ilk tweet 

atılmasından on iki saat sonra bozması ve durumu netleştirmesi, Twitter’a önem 

vermediğini veya kriz yönetiminde yaşanan sorunların göstergesidir (Brito,  2012: 

16-17). 

İşletmeler; sosyal medya araçlarını kullanarak yaptıkları her paylaşım, 

yükledikleri her video, yazdıkları her içerik ile marka bilinirliğini arttımayı 

hedeflemektedir. Planlı bir şekilde ve daha önce planlanmış hedefler doğrultusunda 

hareket eden işletmeler, sosyal medya ortamında gösterdikleri çabaların finansal 

karşılığını alacaklardır (E. Brown, 2010: 58). İşletmeler, sabır ve kararlılıkla 

uygulamalarına devam etmelidir. Unutmamalıyız ki, sosyal medya uygulamaları 

sektöre göre ve işletme büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Bir işletme için 

atılan adımlar başka bir işletme için etkin olmayabilir (Reece, 2010: 237).  

Pazarlama iletişim stratejisi olarak kullanılan sosyal medya araçları kuşkusuz 

işletmelere sayısız fırsat sunmakta ve çok önemli bir röle sahiptir. 

Fakat sosyal medya tek başına yeterli değildir. Kötü bir gidişat güzel bir 

Facebook sayfası ile engellenemez. Sosyal medya iletişiminde etkili olabilmek için 

öncelikle işletmeler temel gereksinimleri karşılamalıdır. İşletmeler, yetenekli 

çalışanlara sahip olmalı ve tedarikçilerle iyi ilişkiler gütmelidir. Ayrıca finansal 

sağlamlık da bir işletme için son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu özelliklere 

sahip olmayan bir işletmenin sosyal medya araçlarında attığı adımları fazla etkili 

olmayacaktır (Sweeney ve Craig, 2011: 3). 

 İşletmeler varlığını sürdürmek için sürekli tercih edilebilir konumda 

olmalıdır. Müşteriler tarafından kabul görmeyen bir işletmenin varlığını sürdürmesi 

imkansızdır. Bu bakımdan günümüzde yeni ürün/hizmet sunmak, ihtiyaçlara cevap 

vermek, yeni alışkanlıklar kazandırmak işletmeler için kritik bir öneme sahiptir. 

Pazarlama iletişimi ise bu faaliyetlerin merkezinde yer almaktadır. Sosyal medya 
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araçlarının bir pazarlama iletişim stratejisi olarak kullanılması sayısızca fırsat 

sunmakta ve işletme varlığını sürdürmesi adına önem arz etmektedir.   

2. 3. Sosyal Medya Kavramı Ve Gelişim 

 Sosyal medya araçları sayesinde insanlar birbiriyle iletişim kurmaktadır. 

Günümüzde yaygınlık kazanan bu araçlar geleneksel iletişim araçlarından (telefon, 

televizyon, radyo) daha etkili duruma gelmiştir. Gelişen teknoloji sayesinde bu 

araçların sunduğu imkanlar da artmıştır. Sosyal medya araçlarının geçmişi yakın 

tarihe dayanmakta ve internetin yaygın kullanımıyla bu araçların kullanımı da ivme 

kazandığı görülmektedir. Sosyal medya araçları sayesinde bilgiye ulaşmak daha 

kolay hale gelmiştir. Ayrıca insanlar birbiriyle bağlanmak için bu araçlardan 

faydalanmaktadır. 

Öncelikle iletişim araçlarında bilgilerin nasıl yayıldığı ortaya koymak 

önemlidir. Dave Evans; “Sosyal Medya Pazarlaması” adlı kitabında bu konuda 

Sarnoff, Metcalfe ve Reed’in Ağ Modellerini ele alarak iletişim araçları ve özellikle 

sosyal medya araçlarında nasıl bir iletişim ağı ortaya çıktığını tespit etmiştir (Evans, 

2008: 51-53). 

David Sarnoff medya sektörünün en önemli isimlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Sarnoff, NBC ve RCA  gibi medya sektörüne yön veren şirketlerin 

kurucu ve yöneticilerindendir. Şekil-9’da gösterilen Sarnoff iletişim modelinin en 

belirgin örneği, radyo yayınıdır. Şekilde görüldüğü üzere bilgi, bir tane sağlayıcıdan 

kitlelere yayılmaktadır. Bir başka ağ modeli, MIT mezunu ve Ethernet’in 

kurucularından Robert Metcalfe modelidir. Şekil-10’daki model, interaktif iletişimin 

önemi ortaya koymaktadır. Bu modelin en belirgin örnekleri telefon ve internet 

aracılığıyla gerçekleşen basit iletişimdir. 

Günümüzde ise, sosyal medyanın yaygınlık kazanmasıyla birlikte,  ortaya 

başka bir tablo çıkmaktadır. Şekil-11’de; MIT’de bilgisayar ağları üzerine çalışan 

bilgisayar bilim adamının David P. Reed’nin modeli (The Law of Pack), günümüzde 

sosyal medyanın iletişim ağını temsil eden en yakın model olduğu görülmektedir. 
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Şekil-9: Sarnoff’un Ağ Modeli   Şekil-10: Metcalfe’nin Ağ Modeli 

     

Kaynak: (Evans, 2008: 51)    Kaynak: (Evans, 2008: 52) 

 

Şekil-11: Reed’in Ağ Modeli 

 

Kaynak: (Evans, 2008: 53) 

 

Sosyal medya araçlarında gerçekleşen iletişimi en iyi şekilde özetleyen 

Reed’in ağ modelinde görüldüğü gibi insanlar zaman ve mekan farketmeksizin 

iletişime geçme fırsatını yakalamaktadır. 

Sosyal medya konusu literatürde geniş bir yer kaplamaktadır. Birçok tanım ve 

sınıflandırmaya tabii tutulmaktadır. 
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Sosyal medya kısaca insanların online ortamında birbiriyle interaktif iletişim 

sağlayan siteler olarak ifade edilebilir (O’Leary vd., 2011: 2; Orsburn, 2012: 3). Çok 

sayıda akademik çalışmaların bulunması ve bu araçların sağladığı sayısız yararları 

göz önünde bulundurursak, sosyal medyanın tek doğru bir tanımı olması imkansızdır.  

Bu görüş, Kuhlmann’a (2012) dayanarak belirtilmiştir. Ona göre, sosyal 

medyanın, iş çevreleri ve akademik çevreler tarafından kabul edilen ortak bir tanımı 

bulunmamaktadır. Kuhlmann (2012) sosyal medyayı kitle iletişim platformlarını 

(Facebook, Twitter vb.) kullanarak oluşturulan dijital içerik olarak tanımlamaktadır 

(Kuhlmann 2012: 8). 

Daha geniş bir tanım verecek olursak: Sosyal medya; insanların birbiriyle 

iletişime geçmesini sağlayan (Scott ve Jacka,2011: 5), internet ortamı üzerine geniş 

kitlelere bilgi ulaşmasında kullanılan (Reinders ve Freijsen, 2012: 42), fikirlerin 

paylaşıldığı (White,2012: 9) sosyal ağ sitelerini, sanal dünyalar, sosyal haberler, 

sosyal etiketlemeler, vikiler ve forum gibi araçlarını içine alan (Tuten, 2008: 19) web 

siteleri ve uygulamalardır (Del Giudice vd., 2014: 4). 

Klososky’ye (2011) göre web üzerine bulunan bütün sosyal araçlarını sosyal 

teknolojiler kavramı çatısı altına toplamak mümkündür. Sosyal teknolojileri adı 

altında, sosyal bağlılık, sosyal medya ve sosyal ağlar yer almaktadır. Sosyal bağlılık, 

dar anlamda online itibarını temsil etmektedir. Potansiyel müşteriler, alıcılar ve 

yatırımcılar bir işletme hakkında bilgi edinmek için internet ortamında araştırma 

yapmaktadır. Rastladıkları bu içerik aynı zamanda online itibarını etkilemekte ve 

sonuç olarak potansiyel  müşteriler, alıcılar ve yatırımcıların gözünde sosyal bağlılığı 

belirlemektedir. Sosyal medya, web ortamında bilgi paylaşımına imkan sağlayan 

medya türlerini ifade etmektedir. Sosyal ağlar kavramı ise, bireylere iletişim imkanı 

sağlayan bütün web sitelerini ifade etmektedir. (Klososky, 2011: 2). Sosyal medya 

araçları işletmelere bakan yönüyle önemli olduğu görülmektedir.   

Sosyal medya, her geçen gün daha etkili olmaktadır. Sosyal medya sayesinde, 

işletmeler geniş potansiyel kitlelere ulaşabilmektedir. İşletmeler bu ortamda yer 

almalı çünkü mevcut müşterilerle bağlantı kurmak ve potansiyel müşterilere ulaşma 

imkanını yakalamaktadır (Weinberg, 2009:1; Reinders ve Freijsen, 2012: 63). 
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Markaların günümüzde popular olması internet ortamında ve insan davranışlarında 

(örneğin, Nike tişörtü giyenler, Apple logosunu arabasına koyanlar) yansımaktadır 

(Turner ve Shah, 2011: 21). İnternet ortamında işletmelere karşı olumlu duyguların 

yansıması ise, büyük bir hayran kitlesine sahip olması şeklindedır. Örneğin, Haziran 

2014 ayı itibariyle Nike ve Nike Football Facebook sayfaların toplam beğenme sayısı 

47 milyondan fazladır.  

Sosyal medyanın tarihsel gelişimine değinmeden önce insanlar arası ve 

kitleler arası iletişimin hangi araçlar sayesinde gerçekleştiği belirtmek önemlidir. 

Tablo-11’de sosyal medya araçların nasıl bir iletişim türü sağladığı gösterilmiştir. 

Sosyal medya araçları bir kurumun çalışanları arasında bilgi paylaşımı ve işbirliği 

yapmasını sağlamaktadır. Bu araçlar, kişilerarası bire bir iletişim olanağı sağladığı 

gibi, gruplar arası iletişim imkanı da sunmaktadır. 

Tablo-11: İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlar 

 BİR BİR’DEN ÇOK 

 

 

BİR 

• E-Mail 

• Telefon 

• Fax 

• Anında Mesajlaşma (Chat) 

• Belli bir kişi sayısına e-mail 

atmak 

• YouTube vidyosu 

• Blog 

• Web sayfası 

 

BİR’DEN ÇOK 

• E-Mail cevaplama 

• Anket araçları 

(örn. SurveyMonkey) 

 

• Vikiler 

• Facebook 

• LinkedIn 

• Flickr 

Kaynak: Dalkir, 2011: 2 
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Sosyal Medyanın Tarihsel Gelişimi:(3) 

1978-1889 Dönemi: İlk Adımlar 

İlk olarak, IBM çalışanı olan Ward Christensen tarafindan 1978 yılında 

“Bilgisayarla Donatılmış Bülten Sistemi”ni geliştirildi. Bu sistem, belli bir gruba 

yönelik mesaj göndermeyi mümkün kılmıştır. Genelde bu mesajların içeriği, buluşma 

yeri ve saati ile ilgiliydi ve topluluğun telefon görüşmelerinde harcadıkları zamanı 

azaltmayı amaçlamaktaydı. Bu sistemlerin artmasıyla birlikte, fonksiyonları da 

artmıştır. Belli bir grubun kullandığı bu sistemler topluma açık olmamakla birlikte 

sadece topluluk üyelerine giriş sağlamaktaydı. Bunlar, elektronik iletişimin ilk 

adımlarıdır. 

1990–1994: Kullanıcıların benimsemesi ve İnternet’in ortaya çıkması 

İnternet, 1990’lı yılların başında sadece devlet, askeri ve akademik 

kurumlarına açıktı. 1993 yılında, ISP sayesinde ABD’nin bazı büyük kentlerinde 

topluma açık hale gelmiştir. İnternet servis sağlayıcısı sayesinde başlayan bu yeni 

eğilim işletmeler tarafından iyi değerlendirildi. Prodigy, CompuServe ve AOL gibi 

şirketler, popülerlik kazandı. Bu gelişmeler, artan sosyal medyanın önemli adımları 

olarak değerlendirilebilir. E-mail, ilk olarak bu dönemde ortaya çıkmıştır.  

1995–1999: Dot-com balon patlaması (İnternetin zor günleri) 

1995 ile 1999 yılları arasında, web teknolojilerinde (web tarayıcısı, web sitesi 

dizaynı vb.), e-ticarette ve online reklamcılıkta inanılmaz bir artış olmuştur. 1996 

yılında, anında mesajlaşma imkanı tanıyan ICQ sistemi geliştirildi. AOL tarafından 

satın alınan bu sistem, 1997 yılında AIM olarak hayatına devam etti. 1997 yılında, 

sosyal medya araçlarının ilk versiyonlarından biri olan SixDegrees.com geliştirildi. 

Bu platform, kullanıcılarına bir profil oluşturma ve arkadaşlarıyla bağlantıya geçme 

imkanı tanımıştır. SixDegrees.com 2000 yılında kapanmıştır.  

 

(3) Bu bölüm Scott ve Jacka, 2011: 6-16’den yararlanarak hazırlanmıştır:  
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Kapanmasında, internet balonu patlaması etkisinin yanında, kullanıcıların 

hazır olmaması da etkili olmuştur. 1998 yılında, blogların önem kazanması ile 

birlikte Open Diary, LiveJournal ve Blogger gibi blog platformları ortaya çıkmıştır. 

2000–2004: İletişim artmaktadır 

Sosyal medya araçlarının yükselişi 2000’li yıllarda başlamıştır. Gelişmeler 

daha hazır bir kullanıcının olduğunu işaretlemekteydi. İçerik oluşturmak isteyen ve 

bu içeriği başkalarıyla paylaşmak isteyen bir kullanıcı profili gözükmeye başlamıştır. 

2003 yılında, Friendster ortaya çıkmıştır. 2003 yılında “Web 2.0.” kavramı yaygınlık 

kazanmaya başlamıştır. Kullanıcıların interaktif bir iletişim halinde olması anlamına 

gelen Web 2.0., web ortamının bir platform olarak görmekteydi. Kullanıcılar bu 

platform sayesinde içerik oluşturma ve bilgi paylaşma imkanına sahip olmuştur. 

LinkedIn, WordPress, Delicious, MySpace, Flickr ve Facebook gibi sosyal medya 

araçları bu dönemde faaliyete başlamıştır. 

2005–2009: Geliştirilen araçların kullanıcı tarafından benimsenmesi 

Bu dönem, sosyal medya araçlarının kullanıcı tarafında benimseme dönemi 

olarak adlandırılabilir. Sosyal medya araçlarında önemli gelişmeler meydana 

gelmiştir. İlk olarak 2005 yılında Mayıs ayında olmuştur. Video paylaşım sitesi 

olarak faaliyete başlayan YouTube bu gelişmelerin bir habercesiydi. 2006 yılında, 

sosyal medya araçlarına önemli bir platform daha eklenmiş oldu. Sadece 140 

karakter ile iletişim imkanı sağlayan ve günümüzde çok fazla kullanılan en önemli 

mikroblog Twitter, faaliyetlerine başlamıştır. iPhone 3G ve Apple Store de bu 

döneme aittir. 

2010 ve sonrası - “Statusphere” 

Blog, forum vb. uygulamaları temsil eden blogosfer (blogosphere) terimin 

yerini “statusphere” kavramı almaya başlamıştır. İnsanlar günümüzde, blog, görüş 

bildirmek, forumlar vb. sosyal medya araçları sayesinde düşünceleri paylaşma 

imkanı bulmuştur. Sosyal medya alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler 

sayesinde, anlık durum uygulamalarına geçilmiştir. Lokasyon paylaşım siteleri 



77 
 

 
 

(LBS) uygulamaları akıllı cep telefonlarında internetin girmesiyle önem kazanmıştır. 

En yaygın lokasyon paylaşım platform Foursquare de bu döneme aittir. 

Sosyal medya gelişim tarihinden bahsettiğimiz zaman çok geçmişe 

gitmemize gerekmemektedir. Sosyal medya araçlarının yaygınlık kazanmasının en 

büyük nedeni kuşkusuz internettir. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi, 

özellikle 1990’lı yılları sonrasında sosyal medya araçlarında bir patlama olmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin öncelliğinde gerçekleşen teknolojik gelişmeler daha 

sonra dünyanın birçok bölgesinde sıçramıştır. Bu yüzden çoğu sosyal medya 

araçlarının ABD merkezli olması şaşırtıcı değildir. Sosyal medya araçlarının 

yükselişi devem etmektedir. Kullanıcılar sürekli yeni uygulama istemektedir. Tablo-

12’de günümüzde en çok bilinen sosyal medya araçların kronolojik sıralamaya göre 

ortaya çıkması yer almaktadır. 

Tablo-12: Kronolojik sıralamaya göre bazı sosyal medya araçları 

Yıl Sosyal Medya Platformu 

1995 Classmates.com, Craigslist 

1997 SixDegrees.com 

1999 Live Journal, Black Planet, Blogger, Napster 

2001 Ryze, Wikipedia, StumbleUpon 

2002 Friendster, Technorati 

2003 LinkedIn, Hi5, Wordpress, Skype, Furl, SecondLife 

2004 Facebook, Flickr, Digg, MySpace, Orkut, Yelp, Bebo 

2005 YouTube, Bebo, Ning, MocoSpace 

2006 Twitter, Tumblr 
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2008 AppStore, Tweetdeck, Groupon, SCVNGR, Plurk 

2009 Foursquare, Google Wave, ChatRoulette 

2010 Instagram, pinterest 

2011 Google + 

Kaynak: Funk, 2011: 9; Reinders ve Freijsen, 2012: 45; Del Giudice vd., 2014: 9 yararlanarak 

hazırlanmıştır. 

 

2. 4. Sosyal Medyanın Avantajları ve Dezavantajları 

 Günümüz dünyasında iletişim yeni boyutlar kazanmıştır. Teknolojik 

gelişmeler ve yeni uygulamalar/araçlar günlük hayatımızın vazgeçilmezlerindendir. 

İnternet hiç olmadığı kadar günün bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca sosyal medya 

araçlarına duyulan ilgi ve kullanım oranı çok artmıştır. 

Sosyal medya araçları nitelikleri sayesinde (örn. olayları büyütme özelliği) 

dünyayı derinden etkilemekte (Orsburn, 2012: 7) ve bununla yetinmeyip iş 

modellerinde de değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır (E. Brown, 2010: 1).  

Sosyal ilişkilerin ön planda çıktığı bu ekonomik düzene Eric Qualman “Sosyonomi 

(Socialnomics)” adını vermektedir (Qualman, 2009: 241).  

Sosyal medya araçları insanların birbiriyle bağlantı kurması ve olaylara 

güncel kalması bakımından etkili bir ortamdır. 

Sosyal medya ortamı, dünyanın en kalabalık ortamı olmasından dolayı 

işletmeler faydalanmalı (Funk , 2011: 2) fakat hiçbir zaman marka yararını insanlarla 

bağlantı kurmasından öncelik tanımamalı çünkü sosyal medya ortamı markalar için 

değil, insanların birbiriyle bağlantı kurmaları için vardır (Tuten, 2008: 31). Sosyal 

medya iletişiminin beraberinde getirdiği olumlu gelişmeler sosyal ve ekonomik 

açıdan önem arz etmektedir. Sosyal medya ortamı ayrıca bir takım olumsuz nitelikler 

taşımaktadır. 
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Öncelikle sosyal medyanın en önemli avantajı insanların birbiriyle iletişim 

kurmasını sağlamasıdır (Hansen vd., 2011: 12). Ayrıca tüketici ile işletmeler 

arasındaki iletişimi güçlendirmesi de sosyal medyanın ekonomik bakımından en 

önemli avantajını oluşturmaktadır. İnteraktif, ucuz ve eşzamanlı (anında) bir iletişim 

kurulmakla birlikte, müşterilerden gelen isteklerine anında cevap verme imkanı 

doğmuştur (Funk, 2011: 4). Tüketicilerin %46’sı satın alma davranışını 

gerçekleştirmeden önce sosyal medya araçlarından yaptığı araştırmalardan 

yararlanmaktadır (Nielsen,Ağustos 2012: 6). Bu bilgiler ışığında sosyal medyanın 

günlük hayatı üzerine çok büyük etkisi olduğu söylenebilir. 

Sosyal medya araçların kullanımı, toplumsal olaylarda da etkilidir. Bu 

nedenle sanatçılar, sporcular ve siyasetçiler gibi birçok grup tarafından 

kullanılmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi sosyal medya araçlarının gücünü 

temsil eden en önemli gelişmelerinden biri de Barack Obama’nın ABD Başkanı için 

yürüttüğü kampanyadır. Bu başarılı kampanyada, Facebook, Twitter, YouTube gibi 

yaygın araçların kullanımıyla oy kullanıcıları (özellikle genç kitleleri) olumlu 

etkilemiştir (Qualman, 2009: 241; E. Brown, 2010: 9). Başkan Obama’nın sosyal 

medya araçlarında yakaladığı başarı hala devam etmekte ve önemli gelişmeleri 

Facebook sayfasından (https://www.facebook/barackobama) duyurmaktadır. Diğer 

dünya liderleri de sosyal medya iletişiminden faydalanmak için bu platformları 

kullanmaktadır. 

Sosyal medya araçları, internet kullanımını yepyeni bir boyuta taşıdığı 

söyleyenebilir. Gelişen teknoloji sayesinde sosyal medya araçların sayısı artmış ve 

sürekliyenilik ekleyerek kullanıcıların karşısına çıkmaktadır  

Sosyal medya araçlarını kullanarak işletmeler bazı önemli kazançları elde 

etmeyi hedeflemektedir. Hedeflenen bu kazançlar aşağıda sıralanmıştır (Scott ve 

Jacka,2011: 36): 

o Marka bilinirliğini arttırmak ve olumlu algı oluşturmak.  

o Yetenekli çalışanları tespit etmek ve işe almak. 

o Müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatını arttırmak. 

o Ürün geliştirme ve yenilik süreçlerinde müşteri görüşlerini almak. 

https://www.facebook/barackobama
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Sosyal medya araçlarında işletmeler rakiplerini de izlemektedir. İşletmeler 

açısından bakıldığı zaman rakipleri hakkında bilgi toplamak için sosyal medya 

araçları önemli bir kaynaktır. Kurumsal istihbarat (corporate espionage), rekabet 

avantajı kazandırabilecek rakip bilgilerine ulaşmayı hedeflemektedir. Bunu 

başarabilmek için etik olmayan yollar aracılığıyla değil (örn. rakip işletmelerinde 

bilgi sızdıranların olması), dikkatli bir şekilde rakiple ilgili sosyal medya ortamında 

konuşulanları ve çalışanlarını sosyal medya araçlarındaki faaliyetlerini takip ederek 

mümkündür (Cross,2014: 142). 

Sosyal medya araçların etkisi işletme fonksiyonlarında da hissedilmektedir. 

İşletme fonksiyonların başına gelen insan kaynakları yetenekli çalışanları bulabilmek 

için sosyal medyadan yararlanmaktadır. 

Sosyal medya araçlarının insan kaynakları tarafından kullanılması önemli 

hale gelmiştir. Facebook, Graigslist, LinkedIn, Plaxo gibi sosyal medya araçları 

işverenler ve iş arayan adaylar için önemlidir. İşverenler, bu araçlar sayesinde 

adayların geçmişi ile ilgili detaylı bilgilere sahip olabilir. Özgeçmiş (CV) vermek 

önemli olsa da, artık işverenler bu araçlarda elde edebilecek her türlü bilgileri 

değerlendirmektedir. Yapılan bir çalışmada,  insan kaynakları yetkilileri, haftada 3-5 

saat sosyal medya araçlarına ayırarak, yetenekli çalışanlara ulaşmaya çalışmaktadır 

(Qualman, 2009: 226; E. Brown, 2010: 110-111). Sosyal medya ortamı yetenekli 

çalışanları bulmak için kullanılması işletmelerin bu araçlara ne kadar önem 

verdiklerini göstermektedir. 

Marka bilinirliğini arttırmayı hedefleyen işletmeler için sosyal medya araçları 

göz ardı edilmeyecek bir güçtür. 

Burger King sosyal medya araçları sayesinde başlattığı “Whoopper Sacrifice” 

uygulamasından önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu uygulamayı kullananlardan bir 

Whoopper menü hediyesi kazanmak için arkadaş listesinden on kişi “feda” etmesi 

istenmiştir. Sadece on gün içerisinde “feda” edilen arkadaş sayısı 234.000 olmuştur. 

Bu uygulamanın 13 bini aşkın bloglarda yer alması ve Google’da yapılan aramada 

150 bin üzeri sonuçların bulunması Burger King için büyük bir getiri sağlamış 
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(Weinberg, 2009: 159-160) ve marka bilinirliğini arttırma bakımından önemli bir 

adım olmuştur. 

Ayrıca sosyal medya araçlarını kullanarak, karlılığı arttırmak için önemlidir. 

Örneğin; Dell, @DellOutlet Twitter hesabı aracılığıyla 3 milyon $ değerinde satış 

yapmıştır. Sony ise uyguladığı bir Twitter kampanyasında takipçilerine Vaio 

bilgisayarlarda %10’luk bir indirim sağlamıştır. Bu promosyon sonucunda 1,5 

milyon $ satış yapmıştır (Funk, 2011: 6). Sosyal medya araçları sağladığı yarar ve 

avantajlar sayesinde günümüzde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Toplum 

tarafından benimsenmesi de oldukça yüksek düzeyde ve bu eğilimi göz önünde 

bulundurursak sosyal medya kullanımı gelecekte daha fazla artacaktır. 

Sadece olumlu yanları ile gündeme gelmeyen internet ve sosyal medyanın 

kullanıcılar ve işletmeleri zor durumda bırakacak durumlar da söz konusudur. Ayrıca 

internet muazzam bir bilgi kaynağı olmasına rağmen, internet ortamında yer alan ve 

karşımıza çıkan her bilgi doğru değil (Cross,2014: 135) ya da güvenilirliği 

düşüktür(De Jong, 2014:50). İnternet ortamında yer alan her şey, çok uzun bir zaman 

diliminde (belki de her zaman) kalması sosyal medya araçlarında uygun olmayan 

veya unutulması istenen şeyler sürekli web ortamında bulunacaktır (Cross,2014: 

134). İnternet ortamından ve bilhassa sosyal medya araçlarından alınan bilgilerin 

doğru olup olmadığını test edebilmek bazen mümkün olmamaktadır. Bilgi kirliliği 

böylece sosyal medya araçlarının önemli bir dezavantajını oluşturmaktadır.   

Sosyal medya kullanıcıların yaşadığı en büyük sıkıntılarından biri de özel 

hayatın ihlali ve özel bilgilerin güvenliğidir.  

Küresel dijital medya dünyası, milyonlarca insanlarda oluşmaktadır. Sadece 

Facebook profilleri veya başlatılan bir blog değil, web ortamında yer alan bütün 

bilgiler (örn. siyasi görüşler, mal varlığı) başkaları tarafından görüntülenmekte (De 

Jong, 2014:18) fakat bu durum genç kullanıcıları rahatsız etmemekle birlikte 

kullanıcı profillerinde bütün özel bilgilerine yer vermektedirler (Weinberg, 2009: 

150). Sosyal medya ortamında en büyük tehlikelerden biri özel bilgilerin 

çalınmasıdır (E. Brown, 2010: 102). Google ve Facebook gibi platformların bu 

konuda çok eleştirilmesine sebep olmuştur (Lovink, 2011: 1). Sağlık sektöründe 
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örneğin, sağlık ekibi mensupları, hastaların resimlerini sosyal medya araçlarında 

diğer insanlarla paylaşması (De Jong, 2014:54) hem etik dışı hem de özel hayat 

ihlalidir. Ayrıca fotoğraf paylaşımı sitelerinden izinsiz kullanılan fotoğraflar 

istenmeyen olaylara sebebiyet vermektedir (Safko, 2012: 191). Kurumlar (işletme, 

hastane, banka vb.)bu durumdan etkilenmektedir. Kurumlar, sosyal medya 

araçlarında katılım düzeyini yüksek tutmak isterlerse özel bilgilerin korunması 

hususunda somut adımlar atmaları gerekir (Ovarec, 2012).  

İnsanlar sosyal medya araçlarını iletişim ve aynı değerleri paylaştığı kişilerle 

bağlanmak için kullanmaktadır. Sosyalleşme için kullanılan bu araçlar aynı zamanda 

eleştiri odağı olmuştur. Geert Lovink; “Amacı Olmayan Ağlar: Sosyal Medya’yı 

Eleştirmek”  adlı kitabında kapsamlı bir şekilde sosyal medya araçlarını eleştirmekte 

ve dezavantajları ortaya koymaktadır. 

 Lovink, internet ortamında gerçekleşen iletişim, samimi olmadığı 

söylemektedir (Lovink, 2011: 20). Ayrıca ona göre sosyal medya araçlarında 

kullancı profilleri mevcut ile istenen arasında farklılık göstermektedir. Bu durum, 

kimlik krizine yol açmaktadır. İnsanlar kim olduğunu ve dijital ortamda nasıl bir 

duruş sergilemesi gerektiği konusunda tereddüt yaşamaktadır. (Lovink, 2011: 38). 

Sosyal medya araçların insanlar arasında ilişkilerin zayıflamasına da yol açabilir. 

Lovink önemli bir konuya daha değinmektedir. Şöyle ki, tüketim güdüsünde olan 

insanlar, sürekli daha çok arkadaş, daha çok deneyim ve daha çok ürün/hizmetlere 

sahip olmak istemektedir. Sosyal medya araçları ise, insanları Facebook’taki arkadaş 

sayısı veya Twitter’de bulunan takipçi sayısına göre değerlendirme imkanı sunmakta 

ki bu durum sosyal medya araçlarında yer almayan insanların güzel ve çekici bir 

hayatı olmadığı algısına neden olmaktadır (Lovink, 2011: 44) 

 İnternete en çok yöneltilen eleştirilerin başında da zaman harcaması ve 

bağımlılık yapması olmuştur. 

İnternet ve sosyal medya araçları kullanımına yönelik uyku düzenine, 

beslenmeye, insanlarla ilişkilere, okulda veya iş yerinde performansına olumsuz 

etkilemesi yönünde ve zaman harcama konusunda da endişeler mevcuttur (Watkins, 

2009: 136). Zamanın kısıtlı olması, sosyal medya araçlarının kullanımını da 
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kısıtlamaktadır. Sanal dünyalar örneğin çok rağbet görmemektedir. İnsanlar “Second 

Life” (sanal dünyalardan) için vakit bulamadığını, gerçek hayatta bile vakit sıkıntısı 

yaşadığını söylemektedir. Sosyal medya araçlarında geçtiğimiz zaman, sürekli 

işlerimizin bilgisayarlar, akıllı cep telefonları vb. elektronik aletler tarafından takip 

edilmesi, nörolog bilim adamlarına göre beynimizi olumsuz etkilemektedir (Funk, 

2011: 193). İnternetin bağımlılık yaratması, genç nesiller için önemli bir sorun 

olmuştur. Hükümetler, bunu engellemek için adımlar atmak zorunda kalacaktır. 

Örneğin Güney Kore’de, İnternet bağımlılık oranı 9-16 yaş aralığında bulunan 

gençlerin %2 oranındadır. Bu durumu kontrol altına almak için, tıbbi tedavi veya 

hastane ortamında tedavi uygulanması gerekmektedir (Watkins, 2009: 142).  

Şunu de belirtmekte fayda vardır. Sosyal medya araçları dezavantajlarına 

olan bakış açısı mesleklere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, bilgi 

teknolojileri departmanında bir çalışan sosyal medyanın en büyük dezavantaj olarak 

bilgilerde meydana gelebilecek bir kayıp ve sosyal medya araçlarının kullanıldığı 

cihazlara virüs ve diğer zararlı yazılımların bulaşmaihtimalini görmektedir. Bir 

avukat, en büyük dezavantaj olarak özel mesajlar aracılığıyla oluşan cinsel istismarı 

veya ayırımcılığı görmektedir. Okul öğretmenleri açısından bakıldığında ise, sosyal 

medya araçları sayesinde çocuklara yönelik her türlü tehlike en büyük dezavantaj 

olarak görülmektedir (Cross,2014: 127-128). 

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen internet ve sosyal medya araçlarının 

işletmeleri de bazen olumsuz etkilemektedir. Fakat işletmeler öncelikle etik kuralları 

çerçevesinde hareket etmelidir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlarından sadece 

kendileri sorumlu olmaktadır.  

İşletmelerin sosyal medya araçlarında yapacağı en büyük hata şeffaf 

davranmamasıdır. Sony; 2006 yılında “Noel için istediğim tek şey, PSP” adlı bir blog 

yayınladı. Sony bu bloğu yayınlayanın kendisi olduğunu söylemediği için; kasıtlı 

veya kasıtsız yapılan bu davranış, dürüst bir davranış olarak algılanmadı ve şirket 

tarafından silindi. Bu blog;  Sony’nin kamuoyundan özür dilememesi ve tepki çeken 

bir blog olması nedeniyle The Consumerist tarafından  “2006 Yılın En İyi Sahte 

Blogu” ödülünü almıştır (Brito, 2012: 66).  
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Sosyal medya araçları işletmeler için sıkıntı doğurabilir. İşletmenin sosyal 

medya iletişim stratejisi olsa da işletme hakkında konuşulanlar itibarını 

etkileyecektir. Bu açıdan değerlendirildiği zaman, sosyal medya araçları herkes 

tarafından kullanılıyor olması işletme için bir dezavantaj oluşturabilir (Cross,2014: 

16). Güçlü bir marka yaratmak için yıllarını veren pazarlama çalışanları bu durumu 

sakıncalı görmektedir. Üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen olumsuz durumlar 

işletmeyi zor durumda bırakacak ve onarılması maliyetli olacaktır. Sosyal medya 

ortamında olumsuz yorumlar dışında işletmeyi zor durumda bırakacak bazı durumlar 

şöyledir:  

-Çalışanlar, kendi görüşlerini ifade eden içerik paylaştığı zaman, işletmenin düşünce 

ve değerleri olarak algılanabilir. 

-Eskiden ürün/hizmet ile ilgili yer alan tüketici yorumları (özellikle olumsuz ifade 

içeren yorumlar) yeniden tasarlanan bu ürün/hizmeti olumsuz etkileyebilir (Sweeney 

ve Craig, 2011: 4-5).  

Ayrıca işletmeler sürekli satışları arttırma yönünde içerik paylaşımları 

tüketicileri rahatsız edebilir ve işletme ile bağlantıyı kesmesine yol açabilir (Halloran 

ve Thies, 2012: 29).  

Funk (2011) sosyal medya araçları ile gerçekleşen iletişimin birçok eksiklik 

barındırsa bile, sahip olduğu güç ve yaygınlık sayesinde önemli olduğunu 

söylemektedir.  

Sosyal medya araçlarının yararları ve dezavantajları olması gayet doğaldır. 

Kullanıcılar, kendi durumunu göz önünde bulundurarak bu araçları kullanması 

dezavantajları minimize edecektir. İşletmeler ise hedef kitlelerini memnun edecek 

içerikler paylaşmalı ve sürekli tetikle kalmalıdır. Zira sosyal medya araçlarında her 

an beklenmedik olaylar çıkabilir. Böyle durumlarda işletmeler şeffaf olmaktan yana 

olmalı ve her zaman profesyonelliği koruyarak bilgilendirme yapmalıdır.  

Bir başka önemli husus da sosyal medya araçlarının yeni yaygınlık 

kazanmasıdır. Bu bakımdan tam oturmamış sosyal medya araçlarında zamanla bazı 
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konularda (güvenlik ve özel bilgiler gibi) iyileştirme yapılarak eksikliklerin ve 

dezavantajların minimize olacağı ve kullanımın daha çok artacağı görülmektedir.  

2. 5. Sosyal Medya Araçları 

İnsanlar kendini ifade etmek için bir araya gelme ihtiyacı duyar. İş, okul veya 

başka ortamlarda edindiğimiz dostlarla ilgili yeni gelişmeleri bilmek ve onlarla 

duygu ve düşüncelerimizi paylaşma isteği toplum içerisinde yaşamanın beraberinde 

getirdiği bir ihtiyaçtır. Günümüz dünyasında insan ilişkileri ve meselelere bakış açısı 

teknolojik gelişmelerden etkilenmiştir. Özellikle gençlerin birbiriyle bağlantı kurma, 

gelişmeleri güncel olarak takip etme ve kendini daha geniş kitlelere ifade etme isteği 

sosyal medya araçlarının yaygınlık kazanmasında payı büyüktür. Bu eğilimi göz 

önünde bulunduran işletmeler durumdan faydalanmak için kolları sıvamış 

durumundadır. 

Tüketiciler, ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinmek için interneti 

kullanması bir reklamı izlemekten ve gelen bir e-mailin içeriğine bakmaktan daha 

çok tercih etmektedir. Ayrıca tüketiciler,  ihtiyaçlarını giderecek ürün ve hizmetleri 

araştırmak için Halligan ve Shah (2010) tarafından ortaya atılan “sosyal 

medyasfer”den de yararlanmaktadır. “Sosyal Medyasfer” kavramı, Twitter, 

Facebook, StumbleUpon, LinkedIn, Digg, Reddit, YouTube gibi sosyal medya 

araçların toplamını temsil etmektedir (Halligan ve Shah, 2010: 6-7). Bu arada sosyal 

medya araçlarının iki tür olduğu söylemete fayda vardır. Bunlardan birincisi kişi-

merkezli (egocentric) diğeri ise nesne-merkezli (objectcentric). Kişi-merkezli bir 

sosyal medya platformları merkezinde insan vardır. Örneğin, Facebook ve LinkedIn 

gibi sosyal araçların merkezinde insanlar arası bağlantılar, yani kullanıcılar vardır. 

Nesne-merkezli sosyal medya araçlarında ise merkezinde nesneler vardır. Örneğin 

Flickr’de, merkezinde fotoğraflar vardır. Digg platformunda ise haberler vardır 

(Tuten, 2008: 24). Sosyal medya araçları sınıflandırmasına geçmeden once, Qualman 

(2009) tarafından yapılan çarpıcı bir sosyal tespiti aktaralım. Ona göre, sosyal medya 

araçları insan davranışlarını etkilemektedir. Örneğin yazışmalarda yeni kelimeler 

türemeye başlamıştır. Amerika’da, internette bir arama yapılacağı zaman insanlar 

“google it (Google’a yaz)” kavramını kullanmaya başladılar.  Ayrıca, “facebook me; 
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tweet me (bana Facebok veya Twitter üzerine yaz)” gibi ifadeler de yaygınlık 

kazanmıştır (Qualman, 2009: 48). Bu gibi durumlar bazıları için endişe kaynağı olsa 

da bazıları için sosyal medya araçların inanılmaz etkileme gücünün bir göstergesidir. 

Zarella (2010) kitabında Barack Obama hakkında“ilk Sosyal Medya Başkanı” 

ifadesini kullanmaktadır (Zarella, 2010: 5).  

Sosyal medya araçları konusu çok geniş olmasından dolayı literatürde çok 

sayıda sınıflandırmaya rastlamak mümkündür. Yazarlar sosyal medya araçlarını 

sınıflandırarak incelenmesine kolaylık sağlamıştır. Tablo-13’te bazı yazarların sosyal 

medya araçlarına ilişkin yaptıkları sınıflandırma yer almaktadır. 

Tablo-13: Sosyal medya araçlarının sınıflandırılması 

Sosyal Medya Araçları Kaynak 

Bloglar Zarella, 2010: 3; O’leary, 2011; Sterne, 2010; Kaplan ve 

Haenlein, 2010; Parker, 2010 

Mikrobloglar Zarella, 2010: 3; Parker, 2010; O’leary, 2011; Sterne, 2010 

Sosyal ağlar Zarella, 2010: 3; O’leary, 2011; Sterne, 2010; Kaplan ve 

Haenlein, 2010; Parker, 2010 

Multi medya paylaşım siteleri 

(foto ve video) 

Zarella, 2010: 3; O’leary, 2011; Sterne, 2010; Parker, 2010 

Sosyal etiketleme Zarella, 2010: 3; Sterne, 2010; Parker, 2010 

Sanal dünyalar Zarella, 2010: 3; Kaplan ve Haenlein, 2010 

Sosyal haber Zarella, 2010: 3; O’leary, 2011) 

Forumlar O’leary, 2011; Sterne, 2010 

Görüş bildirme Sterne, 2010; Parker, 2010 

İşbirlikçi projeler (vikiler) Kaplan ve Haenlein, 2010; Parker, 2010 

Sanal oyunlar Kaplan ve Haenlein, 2010 
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Bu çalışmalardan yola çıkarak ve güncel kullanımı göz önünde bulundurarak, 

çalışmamızda sosyal medya araçları şu şekilde sınıflandırılmıştır:  

1- Sosyal ağlar 

2- Mikrobloglar 

3- Multimedya paylaşım siteleri 

4- Bloglar 

5- Sosyal etiketleme siteleri 

6- Sanal dünyalar ve sosyal haber siteleri 

7- Diğer sosyal medya araçları 

2.5.1. Sosyal Ağlar 

Sosyal ağlar, insanların kendini ifade edebilmek için yaygın kullanılan 

ağlardır. Birbiriyle bağlanma ve bir şeyleri paylaşma isteği geçmişte de mevcut bir 

durumdur. 

İnsanlar birbiriyle iletişim kurmak için sürekli yeni yöntem ve araçlar 

geliştirmiş ve günümüzde kullanılan sosyal medya araçlarıyla bu araçlar en 

mükemmel şeklini almıştır. Geçmişten kalan izler (mağarada yapılan resimler, taşlar 

üzerine yazılanlar vb.) insanların bir şeyleri paylaşma ihtiyacını temsil etmektedir. 

Bu yazı ve çizimler vasıtasıyla insanlar ait olduğu grubu ve yaptıkları faaliyetlerini 

anlatmayı hedeflemekteydi. Lascaux’ta (Fransa) rastlanan 32.000 yıl öncesine 

dayanan yazı ve resimler  sosyal ağların en eski örneği olarak düşünülebilir. 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte iletişim için davul, mektup, gazete, radyo, 

televizyon, internet ve sosyal medya araçlarına kadar kullanılan bir dizi araçlardan 

bahsetmek mümkündür (Safko, 2010: 447). 

Sosyal medya uzmanlarının genel görüşüne göre en önemli sosyal ağların 

başında SixDegrees gelmektedir.  Faaliyete başlayan Classmates.com ve Six Degrees 

gibi platformlar 1990’ların ortasında çok popular oldu. 1997 yılında faaliyete 

başlayan SixDegrees.com, kullanıcılarına profil oluşturma ve arkadaşlarıyla bağlantı 

kurmayı sağlamaktaydı. 2001 yılında faaliyetleri son bulmasına rağmen, SixDegrees, 

günümüz sosyal ağların temelini oluşturmuştur (Crowe, 2012: 22; Cross,2014: 15).  
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Sosyal ağların temelinde bağlanmak vardır. Bu özellik, bütün platformlar için 

geçerlidir. 

Sosyal ağlar; aynı ilgi alanları paylaşan insanların birbiriyle bağlantı 

kurmalarını sağlayan (Weinberg, 2009:11; Tuten, 2008: 24), farklı uygulama ile fan 

sayfaları sayesinde (Zarella, 2010: 53)  işletmelerin potansiyel müşterilerine 

ulaşmayı ve tüketicilerle markalar arasında interaktif bir şekilde iletişim kurmayı 

mümkün kılan sosyal medya araçlarıdır (Parker, 2010: 93). Sosyal ağlar, profil 

oluşturma, arkadaş ağı oluşturarak insanlarla bağlantı kurma, içerik paylaşma (foto, 

video, yorum vb.), özel mesaj gönderme imkanı sağlayan platformlardır (Funk, 2011: 

8; Zarella, 2010: 61). Sosyal medya araçlarının sayısı çok fazla olmakta ve faklı 

bölgelerde farklı platformlar tercih edilmektedir. Örneğin, Fransa’da ve fransızca 

konuşulan ülkelerde tercih edilen sosyal ağların başında Skyrock gelmektedir. 

Brazilya ve Hindistan’da Orkut, Japonya’da ise Mixi tercih edilmektedir (R. Brown, 

2009: 165). Günümüzde ise en çok bilinen ve en çok kullanılan sosyal ağ 

sitesiFacebook’tur. 

2.5.1. 1. Facebook  

Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında eski arkadaşlarıyla bağlantı kurmak 

amacıyla kurulan Facebook (Weinberg, 2009:11; Del Giudice vd., 2014: 2; Tuten, 

2008:37) 1,28 milyar kullanıcı (Goelmay, 2014) iledünyanın en çok kullanılan sosyal 

ağıdır (Deckers ve Lacy, 2010: 108). Facebook bir ülke olsaydı, Çin ve 

Hindistan’dan sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olurdu (Halloran ve Thies, 2012; 

Orsburn, 2012: 5). Facebook, işletmeler tarafından çok fazla kullanılmaktadır. Bunun 

en büyük nedeni şüphesiz dünyanın en yaygın sosyal ağı olması ve çok fazla 

kullanıcı olmasıdır. 

Facebook, özellikle yeni nesil tüketicilerin tercihi olmuş ve kolay kullanımı 

sayesinde tüketicilerle işletmeler daha kolay iletişim kurmaktadır (Reinders ve 

Freijsen, 2012: 43). Facebook üzerine açılan bir sayfa marka ve müşterileri 

(potansiyel müşterileri) buluşturmasında etkilidir. İşletmeler, bu sayfanın içeriğini 

gerektiği gibi yönetirlerse olumlu sonuçlar alabilecektir. Bunun için sürekli yararlı 

bir şeylerin paylaşılması kullanıcıların işletme sayfasında geçtikleri zamanın 
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artmasını sağlayacaktır (Parker, 2010: 100). Diğer bütün sosyal medya araçlarında 

olduğu gibi güç sadece işletmelerin elinde bulunmamaktadır. Örneğin Coca-Cola, ilk 

Facebook sayfasını Eylül 2008’de oluşturmuş ve bir yıl içerisinde 3,5 milyon beğeni 

almıştır. Ayrıca bu süreçte şirket, popular olan başka bir Coca-Cola Facebook 

sayfasının bulunduğu ve bu sayfanın Coca-Cola’yı çok seven iki tüketici tarafından 

kurulduğunu tespit etmiştir. Şirketle bağlantısı bulunmayan bu gençlerin Coca-Cola 

adını izinsiz kullandıkları için yasal yollara başvurmaktansa; Coca-Cola, 

Atlanta’daki merkezine davet ederek ödüllendirmiş oldu. Bu davranış, sosyal 

ortamda olumlu karşılanmış ve Coca-Cola ile ilgili kurulan grup ve sayfaların 

artmasına neden olmuştur (Reece, 2010: 246; Greenberg, 2010: 202). Coca-Cola, 

günümüzde 85 milyona yakın kullanıcı tarafından beğenilen bir Facebook sayfasına 

sahiptir. Tablo-14’te dünyada ve Türkiye’de Facebook üzerine en çok beğeni 

sayısına sahip bazı sayfalar görülmektedir.  

İşletmeler, Facebook üzerine yaptığı paylaşımlarda çok fazla reklam unsuru 

barındıracak olursa takipçilerin azalmasına neden olabilir. Facebook’ta reklam 

yapmak kullanıcıların dikkatini çekmemektedir. Facebook’ta yapılan reklamların 

kullanıcılar tarafından tıklama oranın %0,008 (10 000 kez görüntülenen bir reklam80 

kez tıklanmaktadır) kadar düşük olduğu söylenebilir (Chaney, 2009:88-89). 

Tablo-14: Dünyada ve Türkiye’de Facebook yıldızları 

Dünyada en çok beğeni sayısı olan sayfalar ve en beğenilen marka sayfaları 

Facebook for Every Phone 462.177.497 

Facebook 153.653.401 

Cristiano Ronaldo (futbol oyucusu) 89.128.124 

Coca Cola 84.622.120 

RedBull 43.860.461 

Converse 40.205.262 
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Samsung 38.400.482 

Türkiye’de en çok beğeni sayısı olan sayfalar ve en beğenilen marka sayfaları 

Facebook for Every Phone 15.516.717 

Galatasaray (Spor Kulübü) 11.769.961 

Fenerbahçe (Spor Kulübü) 9.113.549 

Volswagen Türkiye 3.129.971 

Türkcell 3.079.578 

Avea 2.833.288 

Vodafone Türkiye 1.734.165 

Kaynak: www.socialbakers.com/facebook-pages 

 

Son olarak işletmeler Facebook’u kullanırken dikkat etmesi gereken bazı 

hususlar şöyle sıralanabilir (Funk, 2011: 54-57): 

-Şirket sayfaları uzmanlar tarafından yönetilmelidir. 

-İletişimi sürekli kılmak amacıyla düzenli olarak bir şeyler paylaşılmalıdır. 

-Facebook’un avantajlarından yararlanmalıdır (Video ve fotoğraf paylaşımı, 

düzenlenen etkinlikleri duyurma imkanı vb.). 

-Facebook aracılığıyla müşteri hizmetlerini sağlamak ve olası isteklere anında cevap 

vermelidir. 

-İnteraktif iletişim kurarak takipçilerin belli konular hakkında görüşlerini almalıdır. 

-Facebook tarafından sunulan izleme araçlarıyla paylaşımların performansını sürekli 

takip altında tutmalıdır. 

 

http://www.socialbakers.com/facebook-pages
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2.5.1.2. Linkedin 

Facebook’tan sonra günümüzde hızla yayılan ve rağbet gören sosyal ağların 

başına LinkedIn gelmektedir. 

2003 yılında faaliyete başlayan LinkedIn  dünya çapında uzmanlar tarafından 

iş amaçlı kullanılan (Del Giudice vd., 2014: 12; Weinberg, 2009:11; Safko, 2010: 

458;Halligan ve Shah, 2010: 93) iş arayan ve işverenleri buluşturan (Zarella, 2010: 

71) Dünya genelinde 300 milyon üyesi olan (LinkedIn, 2014)ve dünyanın 200 

ülkeden, 170 sektörden uzmanları bir araya getiren (Riley, 2011: 4) bir sosyal ağıdır. 

Tablo-15’te LinkedIn ülkelere göre kullanımı ve sosyal ağ kullanıcı yüzdesi 

verilmiştir. 

Tablo-15: LinkedIn kullanımı (ülkelere göre) 

Ülke 

(Sıralama) 

Üye sayısı Sosyal ağ kullanıcılar 

arasında yüzdesi (%) 

1- ABD 101.644.541 32,06 

2- Hindistan 26.183.865 2,06 

3- Brezilya 17.214.681 8.56 

4- Büyük Britanya 15.604.349 24,49 

17- Türkiye 3.185.848 4,21 

Kaynak: www.socialbakers.com/linkedin-staistics 

LinkedIn, insan kaynakları tarafından sıkça kullanılmaktadır. İşletmeler, 

LinkedIn aracılığıyla, işe alınacak yetenekli çalışanlara, potansiyel müşteri ve 

ortaklarına ulaşma fırsatına sahiptir (Parker, 2010: 115). 

2.5.1.3. Myspace  

Facebook’un yükselişi ile geri planda kalmışsa da, 2003 yılında faaliyete 

başlayan MySpace, topluma açık ilk sosyal ağ olma özelliğini taşımaktadır. Özellikle 
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16-34 yaşında kullanıcıların tercihi ve 36 milyon üyesi olan bu platform (McHugh, 

2013)işletmeler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle eğlence sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların MySpace’de bulunması gerekmektedir (Weinberg, 

2009:11, 160; Funk, 2011: 100). 

 2.5.1.4. Diğer Sosyal Ağları 

Bebo: Bebo çocuklar ve gençler tarafından kullanılan (E. Brown, 2010: 50), 

İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda, Kanada, Fransa, Almanya’da popüler olan ve 

çok sayıda kullanıcısı olan bir sosyal ağıdır (Weinberg, 2009: 170; Del Giudice vd., 

2014: 12). 2005 yılında faaliyete başlayan Bebo, 2008 yılında AOL tarafından 850 

milyon $ satın alınmıştır (Safko, 2010: 449; Bebo, 2014 ) 

Orkut: Google çalışanı olan türk bir mühendis Orkut Büyükkökten tarafından 

geliştirilen Orkut  (Safko, 2010: 467) Latin Amerika – sosyal ağ kullanıcıların %83’ü 

tarafından (Brito, 2012: 176)- özellikle Brezilya ve Hindistan’da çok fazla kullanılan 

bir sosyal ağıdır (E. Brown, 2010: 51; Del Giudice vd., 2014: 4). Brezilya veya 

Hindistan pazarlarında faaliyet gösteren işletmeler, Orkut sayesinde müşterileriyle 

iletişim kurabilir ve potansiyel müşterilere ulaşma fırsatına sahip olacaktır (Parker, 

2010: 121).  

2.5.2.  Mikro Bloglar  

 Sosyal ağlardan sonra günümüzde en çok kullanılan sosyal medya araçların 

başına mikrobloglar gelmektedir. 

Mikroblog, belli bir kitleye sınırlı sayıda karakter kullanarak bir mesajın 

iletildiği hizmetleri kapsamaktadır. “Mikro” denmesinin sebebi, 200 karakterin 

altında olmasıdır. “Blog” denmesinin nedeni ise mesajı geniş bir kitleye iletmeyi 

hedeflemesinden dolayı olmuştur (Klososky, 2011: 6). İşletmeler, mikroblogları 

kullanarak fazla zaman harcamadan takipçileriyle iletişim halinde kalmaktadır 

(Parker, 2010: 53; Halligan ve Shah, 2010: 103). Özellikle kriz dönemlerinde 

mikroblogları kullanmak daha elverişlidir. Örneğin, petrol sızması sırasında BP’nin 

takipçilerine sürekli bilgi vererek iletişim halinde kalmıştır (Funk, 2011: 45). 

http://www.bebo.com/
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 Twitter, Pinterest, Plurk vb. Mikrobloglar günümüzde çok yaygındır. En 

etkili mikroblogların başına Twitter gelmektedir. 

2.5.2.1. Twitter 

Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone tarafından 2006’da 

başlatılan Twitter (Safko, 2012: 39), 140 karakterlik mesaj yayınlama imkanı 

sayesinde mikroblog kategorisine dahil olan (Del Giudice vd., 2014: 4) ve mesajların 

takipçiler tarafından görüntülenmesini sağlayan bir sosyal medya aracıdır 

(White,2012: 98). İşletmeler, takipçileriyle zaman kısıtı de göz önünde bulundurarak 

sürekli güncel iletişim kurmak istemektedir. Zarella (2010), bunun Twitter sayesinde 

mümkün olacağı ve ayrıca işletmeler düzenlediği etkinlik ve kampanyaları 

duyurabileceğini söylemektedir (Zarella, 2010: 31). 

Twitter sayesinde işletmeler, takipçilerine sürekli yeni ürün ve hizmetler 

hakkında bilgilendirebilir. Örneğin, ürünün satışa çıkaracağı günü, kampanyalar veya 

özel promosyonlar takipçilerle paylaşılabilir (Reinders ve Freijsen, 2012: 43). 

Muhtemel doğal afetler (deprem vb.) sırasında, önemli bir şahsın vefat etmesi, 

beklenen bir ürün ile ilgili gelişmeler (örneğin i-Phone satışa çıkarılma tarihi) veya 

bir restorantın özel promosyonu Twitter aracılığıyla bilgi aktarımı sağlanabilir.  

(Sherman ve Smith, 2013:184). 

Etkili Twitter kullanımında en iyi bilinen örneklerin başında Dell 

gelmektedir.  

Tüketici beklentilerinden biri de sosyal medya araçlarından firmaların bir 

şeyler sunmasıdır. Dell, satışlarını arttırmak için kurduğu Twitter sayfasından aldığı 

sonuç, 1.5 milyon takipçi ve satışlarda bir artış olmuştur. (Brito, 2012: 90). Eski 

ürünleri elden çıkartmak için başlattığı Dell Outlet Twitter sayfasından pazarlama 

maliyeti olmadan 2007-2009 yılları arasında 3 milyon dolara yakın satış yapmıştır 

(Chaney, 2009:128; Funk, 2011: 130; Weinberg, 2009: 129; Turner ve Shah, 2011: 

19). İşletmeler tarafından iyi planlanmış kampanyalar düzenlenirse finansal anlamda 

da getiri sağlayan Twitter çok etkili olmaktadır. Aylik 255 milyon kullanıcı ile günde 
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500 milyon atılan tweet sayesinde bu platform çok popülerdir. Ayrıca kullanıcıların 

%78’i Twitter’i mobil aygıtlarda kullanmaktadır (Twitter, 2014).  

Facebook’tan daha az sayıda kullanıcısı olmasına rağmen iletişime yepyeni 

bir boyut kazandırarak (Sherman ve Smith, 2013:53) işletmelerin sektördeki son 

gelişmelerini takip etme (Safko, 2012: 41) ve siyasi hareketler gibi önemli olaylarda 

etkili olmuştur (Halloran ve Thies, 2012: 65).  

Twitter’in sunduğu en önemli imkanlarınbaşına benzer konuları bir araya 

getirmesidir. 

Hashtag (#) belli bir kelimenin önünde yazıldığında (örn. 

#SelçukÜniversitesi) arama yaparak o konuya ilişkin nelerin konuşulduğu (Selçuk 

Üniversitesi ile ilgili) görüntülenecektir (Zarella, 2010: 47; Del Giudice vd., 2014: 

3). Örneğin İngiltere’de, Domino’s Pizza’nın hashtag (#) uygulaması olumlu 

sonuçlar doğurmuştur. 5 Mart 2012 tarihinde Domino’s, Facebook ve Twitter 

aracılığıyla müşterilerine kampanyanın başladığını duyurdu. Bu kampanyanın tek 

şartı, 09:00-11:00 arası atılan tweet’lerde  #letsdolunch (öğle yemeği yiyelim) 

ifadesini bulundurmaktı. Böylece atılan her tweet için pizanın fiyatı 1 penny(0,01 £) 

düşecekti. İndirim, 11:00-15:00 arası geçerli olacaktı. Atılan 85.000 tweet sonucunda 

o günün pizza fiyatı, 15.99 £ iken, 7.74£ düşmüştür (Cross,2014: 38). Zaman 

harcamadan ve hiç bir maliyete katlanmadan işletmeler benzeri uygulamalarla marka 

bilinirliği ve müşteri sadakati arttırmayı hedeflemektedir.Twitter; girişimciler, 

işletmeler, sivil toplum kuruluşları (Kızıl Haç), devlet kurumları ve birçok kullanıcı 

kitlesi tarafından kullanılır. (Safko, 2010: 538).  

Tablo-16: Dünya ve Türkiye’de en popüler marka Twitter hesapları 

Dünyada bazı popüler marka Twitter hesapları 

Marka Adı Takipçi Sayısı 

Samsung Mobile (@SamsungMobile) 8.984.784 

Starbucks Cofee (@Starbucks) 6.332.138 
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Android (@Android) 5.677.165 

Türkiye’de bazı popüler marka Twitter hesapları 

Türkcell (@Turkcell) 502.627 

Türk Hava Yolları (@TK_TR) 496.997 

Turkish Airlines (@TurkishAirlines) 462.222 

Vodafone Türkiye (@VodafoneTR) 400.766 

Avea(@Avea) 270.051 

Kaynak: http://www.socialbakers.com/twitter/group/brands 

http://www.socialbakers.com/twitter/group/brands/country/turkey 

Yukarıdaki tablo-16’da dünyada ve Türkiye’de en popüler bazı Twitter 

hesapları yer almaktadır. 

2.5.2.2.Pinterest 

Pinterest, özellikle ABD’de bayan kullanıcılar tarafından çok tercih 

edilmektedir. Hedef kitlesi bayan olan işletmeler Pinterest’te bulunması ve bu 

doğrultuda bir sosyal medya stratejisi izlemesi önem taşımaktadır. Pinterest’te görsel 

unsur ön planda olduğu için, markalar mesajını buna göre ayarlamalı ve göze hitap 

edecek fotoğraflar yerleştirerek mesajlarını iletmelidir (Sherman ve Smith, 2013:55, 

211-212). 

 2.5.2.3. Diğer Mikrobloglar 

 Plurk: Asya’da popular olsa da Avrupa ve ABD’de pek fazla tercih 

edilmeyen (E. Brown, 2010: 52) anında mesaj gönderme özelliği olan bir mikroblog 

platformu. İşletmeler tarafından çok fazla kullanılmasa da Plurk, işletme içi 

iletişiminde ve viral pazarlama kampanyalarında yararlı olabilir (Safko, 2010: 537). 

 Yammer: Twitter’e benzer bir uygulamadır ve iş amaçlı kullanıma odaklıdır. 

Yammer işletmeler tarafından kullanılarak çalışanlar arasında bir ağ kurulmasında 
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etkili olabilir ve böylece iletişim kurmak daha kolay ve daha hızlı olacaktır (Chaney, 

2009:134). 

2.5. 3. Multimedya Paylaşım Siteleri 

Sosyal medya araçları sayesinde iletişim kurmanın yanı sıra eğlenmek de 

mümkün hale gelmiştir. Ailemizle, dostlarımızla veya bir gezi esnasında çektiğimiz 

fotoğrafları dostlarımızla paylaşmak mümkündür. Ayrıca sosyal medya araçları 

sayesinde şarkı, belgesel, film vb. eğlence amaçlı video izlemek yaygınlık 

kazanmıştır. İşletmeler de ürün/hizmetlerine ilişkin fotoğraf ve video paylaşarak 

müşterilerine daha yakınhale gelmiştir. Multimedya paylaşım siteleri içerisinde 

fotoğraf ve video paylaşım siteleri yer almaktadır.  

2.5.3.1. Fotoğraf Paylasımı 

1990’ların sonunda dijital kameranın kullanımı ile başlayan fotoğraf paylaşım 

sitelerin yükselişi (Safko, 2012: 187) günümüzde bir tutku haline gelmiş ve 

fotoğraflarını web ortamında bulundurma isteği birçok platform sayesinde mümkün 

kılınmıştır. Birkaç sene öncesi en popular fotoğraf paylaşım sitesi Flickr iken, 

günümüzde yerini İnstagram’a kaptırmış durumda. 

2.5.3.1.1.Instagram  

2010 yılında faaliyete başlayan Instagram (Instagram, 2014), aylık 150 

milyondan fazla aftif kullanıcısı vardır (Della Dora, 2013). 

2012 yılının sonuna kadar sadece akıllı telefonlarda kullanılabilen Instagram 

Facebook tarafından 1 milyar $ satın alınan çok yaygın ve popular bir fotoğraf 

paylaşım platformudur. İşletmeler, tıpkı insanlar gibi, Instagram üzerine bir hesap 

açabilir ve tüketicilerine bilgi sunabilir. Bu bilgiler; çalışma ortamından kareler, 

düzenlenen etkinlikler, ürün fotoğrafları ve marka mesajını iletebilecek potansiyele 

sahip mesajlar şeklindedir(Sherman ve Smith, 2013:289).  

Tablo-17’de Türkiye’debazı popular Instagram hesabı yer almaktadır.  
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Tablo 17: Türkiye’de bazı şirketlerin Instagram hesapları 

Şirket Foto Paylaşımı Takipçi Takip ettiği kişi sayısı 

Volswagen Türkiye 196 16.540 5 

Samsung Türkiye 131 3.783 16 

Türkcell 283 3.811 0 

Cornetto Türkiye 708 3.510 392 

Avea 61 1.354 2 

Kaynak: instagram.com/avea; instagram.com/cornetto; instagram.com/samsungturkiye;  

  instagram.com/turkcell; instagram.com/vwturkiye. 

Bu tabloda görüldüğü üzere, Türkiye Cumhuriyeti nüfus sayısını göz önünde 

bulunduracak olursak takipçi sayısının çok az olduğu söylenebilir. Ayrıca şirketlerin 

takip ettiği hesaplar sayısı da çok azdır. İnteraktif iletişim ile ilgili literatür 

incelemelerine dayanarak takipçileri takip etmeleri halinde olumlu sonuçlar 

doğuracağı söylenebilir. Son olarak da, paylaşım sayısının az olması, Instagram gibi 

popüler bir foto paylaşım platformu üzerine şirketlerin etkisiz kaldığı söylenebilir. 

2.5.3.1.2.Flickr 

Flickr 2004 yılında kullanılmaya başladı ve 2005 yılında Yahoo tarafından 

satın alınan (R. Brown, 2009: 169); fotoğraf yükleme, düzenleme ve paylaşma 

imkanı sağlayan(Hansen vd., 2011: 207; Tuten, 2008: 24), görsellik unsurun çok 

önemli olduğu bir fotoğraf paylaşım sitesidir (Safko, 2010: 499). 

Flickr’i kullanarak işletmeler tüketicileriyle ürün ve hizmetlerine ilişkin çok 

sayıda bilgi sunma fırsatı yakalamaktadır (Weinberg, 2009: 268). Örneğin, giyim 

tasarımı yapan bir şirket, son dizayn edilen modellerini giymiş mankenlerin 

fotoğraflarını Flickr üzerine hedef kitlesi ile paylaşabilir. (Zarella, 2010: 89). Turizm 

işletmeleri ve turizm kuruluşları Flickr üzerine fotoğraf paylaşarak turistik 

destinasyona ilişkin bilgi sağlayabilirler. Moda tasarımı yapan işletmeler ayrıca 

Flickr’den yararlanabilir. Urban Outfitters moda şirketi Flickr’den 
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yararlananlardandır. Dijital fotoğraf sektörünün en önemli şirketlerin başına gelen 

Nikon’un Flickr’de bulunması, marka-kullanıcı-yer üçlüsü  bütünleşmesinin en güzel 

örneğidir. Böylece Nikon, Flickr kullanarak, bir fotoğraf paylaşım sitesi üzerine 

fotoğraf çekimine ilgi duyan kullanıcılarla iletişime geçmektedir. Ayrıca şirketin 

amacı sadece bir kamera satmak değil, bir kullanıcı grubu oluşturarak potansiyel 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını anlayabilmektir (Funk, 2011: 96) 

2.5.3.1.3. Diğer Fotoğraf Paylaşım Siteleri 

SmugMug: Bu platform, yıllık ücretlerin hesap türüne göre 40$’dan 300$’a 

kadar değişiklik gösteren, profesyonel veya profesyonel olma yolunda ilerleyen 

fotoğrafçılar tarafından kullanılan bir sitedir (Safko, 2010: 505; Smugmug, 2014). 

Picasa: Idealab tarafından oluşturulan ve 2004 yılından beri Google’a ait 

fakat çok fazla yaygın olmayan bu platform genelde dar bir grup arasında fotoğraf 

paylaşmak isteyen kullanıcıların tercihidir.  (Weinberg, 2009: 281; Safko, 2010: 502) 

Zooomr: Bedava ve ücretli olarak profil oluşturma imkanı sağlayan bu 

fotoğraf paylaşım platformun kullanıcı sayısı çok fazla olmamakla birlikte 

(Weinberg, 2009: 281) bazı özel araçları sayesinde kullanıma çok elverişlidir. 

PeopleTags, Notes ve GeoTagging araçları sayesinde paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin 

bilgi edinmek mümkündür (örn. fotoğraf nerede çekilmiştir) (Safko, 2010: 508). 

2.5.3.2. Video Paylasımı 

 İnsanlar internet sayesinde yeni şeylerle tanışmıştır. Örneğin tuttuğumuz 

takımın kazandığı final maçını sürekli izleme fırsatı ve her defasında aynı heyecanı 

yaşama imkanı mümkündür. Müzik severler ise her an ruh haline göre müzik seçerek 

dinleyebilir. Özellikle 2000’li yılların sonrasında teknolojik gelişmeler muazzam bir 

şekilde artmıştır. Sosyal medya ortamın yaygınlık kazanmasıyla iletişim olgusu da 

değişime uğramıştır. Video izleme ve paylaşma da zaman ve mekan engeli olmadan 

mümkün kılınmıştır. Bireyler günlük olayları kaydederek kitlelerle paylaşmaktadır. 

Komik videolar, belgesel ve sayısız konu üzerine video mevcuttur. İşletmeler ise, 

kazançları arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak izleyicileri etkileme maksadıyla 
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ürün ve hizmetlerine ilişkin videolar yüklemektedir. Günümüzde en yaygın video 

paylaşım platformu ise YouTube’dur. 

2.5.3.2.1. YouTube 

2005 yılında kurulan ve Google tarafından 2006 yılında (Parker, 2010: 232) 

1,65 miyar $ karşılığında satın alınan YouTube (Tang vd., 2012: 45), internet 

ortamında en çok ziyaret edilen sitelerin başına gelen (Halligan ve Shah, 2010: 116) 

yaygın bir video paylaşım platformudur (Safko, 2010: 532). YouTube, web 

uygulamalarında önemli bir değişiklik meydana getirmiştir. Artık her pazarlama 

kampanyası YouTube’da yer aldığını görmekteyiz (Zarella, 2010: 83). Örneğin, ürün 

kullanımını gösteren bir video paylaşmak (örn. bir elektronik cihazın kullanımı) 

işletme hakkında olumlu izler oluşturacaktır (R. Brown, 2009: 164). Tablo-18’de 

bazı popular YouTube kanalları yer almaktadır. 

Tablo-18: YouTube üzerine dünya ve Türkiye’de bazı popüler kanallar  

Kanal Adı Abone Sayısı Toplam İzleme Sayısı 

Rovio Entertainment (Angry 

Birds oyununu lanse eden 

şirket) 

1.104.919 

 

1.582.435.780 

Red Bull 3.577.057 845.201.620 

Turkish Airlines 55.148 260.373.554 

Cornetto Türkiye 42.380 58.285.631 

Turkecell Superonline 3.174 20.000.435 

Turkcell 7.188 15.315.099 

Volswagen Türkiye 4.058 14.856.411 

Kaynak: http://www.socialbakers.com/youtube-statistics/group/brands/ 

http://www.socialbakers.com/youtube-statistics/group/brands/country/turkey/ 

 

http://www.socialbakers.com/youtube-statistics/group/brands/
http://www.socialbakers.com/youtube-statistics/group/brands/country/turkey/
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YouTube; gücü sayesinde çok etkili olmakta ve işletmeleri sürekli tetikte 

olmalarını zorlamaktadır. Beklenmedik bir video sayesinde bir şirketin itibarı 

sarsılabilir. Ayrıca YouTube sayesinde yepyeni rekabet yöntemleri geliştirerek 

kazanç sağlamak da mümkündür. Aşağıdaki örnek olaylar YouTube sayesinde 

yeniden kendini toparlayan (Blendtec) ve literatüre konu olmuş krizler (Domino’s ve 

United Airlines) yer almaktadır. 

BLENTEC: 

Bir iletişim aracı olarak sosyal medya, konumlandırma açısından kritik bir 

öneme sahiptir. BlendTec; Tom Dickson tarafından kurulan ve restoranlarda, 

kafelerde, evlerde kullanılan küçük mutfak eşyası (mikser, kahve makinası vb.) 

üreten bir şirkettir. Kaliteli ürünler üretmesine rağmen, tüketicilerin ilk tercihi olmayı 

bir türlü başaramamıştır. “Will It Blend (karışacak mı?)” video serisi, küçük bir 

şirketinin sosyal medya araçlarını kullanarak başarılı olabileceğini gösteren en güzel 

örneklerinden biridir. Ceo Tom Dicson’un sunduğu bu kısa videolarda türlü türlü 

malzeme ve ürün (tablet, telefon, ampul, tavuk kemiği vb.) mikserin içinde karışıyor 

ve akılda kalıcı bir tanıtım gerçekleşmektedir. Pazarlama müdürü George Wright bu 

yaratıcı fikri, CEO Tom Dickson’un mikserin dayanıklılığını test etmek için odun 

karıştırmasından aldı ve yepyeni bir pazarlama kampanyası düzenledi. Bu yaratıcı 

fikrin medya tarafından ilgi görmüş ve şirket için inanılmaz bir reklam kaynağı 

olmuştur (Chaney, 2009:140-141; Scott ve Jacka, 2011:42) Ayrıca ilk yayınladıkları 

video, 24 saat içerisinde 1 milyon kişi tarafından izlenmiştir (Safko, 2012: 274). 

Şirket, yaratıcı YouTube kampanyası sayesinde satışları arttırmayı başarmış 

(Reinders ve Freijsen, 2012: 59) ve 186 video yayınlandıktan sonra, BlendTec 

satışlarında %700 artış gözlenmiştir (Carter, 2012: 107).  Günümüzde ise, Blendtec 

YouTube kanalının 702.824 abone ve toplam izleme sayısı 241.674.848(YouTube, 

2014a).  

Domino’s YouTube Krizi: 

Domino’s Pizza’nın YouTube krizi, işletmelerin online itibarını yönetmenin 

çok ciddi ve dikkatlı olmalarını gerektiren bir iş olduğunu gösteren en çarpıcı 

örneklerin başına gelmektedir. Olay Nisan 2009 yılında North Carolina’da, iki 
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çalışanın pizza servisi yapmadan hijenik olmayan hareketler içeren bir videonun 

YouTube’a yüklemesiyle başlamıştır. Domino’s Pizza’nın bu videoyu 

önemsememesi şirketin itibarını bir gece içerisinde inanılmaz derecede sarstı. 

Olumlu kalite algısı bu videodan sonra aleyhine döndü. Bu olaydan sonra Domino’s 

Pizza, itibarını yönetmenin en iyi yolu firma ile ilgili her adımı takip etmek ve 

müşterilerin sesini dinlemek olduğunu anlamış oldu (Carter, 2012: 16). Bu olaydan 

sonra, Domino’s ABD başkanı Patrick Doyle, YouTube aracılığıyla bir video 

yayınladı. Oluşan bu durumdan özür dileyerek, yeni işe alımlarında ve denetimde 

daha dikkatli olacaklarını söyledi (Brito, 2012: 18). Her yıl milyonlarca dolar 

harcayarak markayı iyileştirmek için çabalayan Domino’s bir video yüzünden 

internetin viral hızından tehlike yaşamıştır (Turner ve Shah, 2011: 262). 

“United Gitarları Kırar” şarkısı:  

Dave Carroll adlı bir müzisyen, ihmal sonucu kırılan el yapımı gitarının 

ücreti telafi edilmemesinden dolayı ve defalarca United Airlines yetkilileriyle 

görüştükten sonra sonuç alamayınca “United Breaks Guitars (United Gitarları Kırar)” 

adlı bir video yükledi (Turner ve Shah, 2011: 75). Bu videonun mevcut izleyici 

sayısı, 14.081.416’dır (YouTube, 2014b). Ayrıca 2010 yılında Columbia İşletme 

Okulu düzenlediği bir konferansta Dave Carroll’u davet ederek bu vakayı 

anlatmasını sağlamıştır (YouTube, 2014c). 

Bu örnek olaylar, YouTube üzerine fırsat ve tehditlerin yer aldığıni 

göstermektedir. İşletmeler atacağı her adımı iyi hesaplamalıdır. Bununla birlikte 

sürekli hakkında yazılanları takip ederek zaman araya girmeden harekete geçmeleri 

gerekmektedir. Dünyanın en popular video sitesi YouTube yanında başka video 

paylaşım siteleri de mevcuttur. 

 2.5.3.2.2.Diğer video paylaşım siteleri      

Metacafe: Video yüklemek için ve çalışmalarını sergilemek amacıyla birçok 

yapımcı tarafından kullanılmaktadır (Safko, 2010: 529). 

Vimeo: Bu video paylaşım platformu, yapımcılar, sanatçılar tarafından 

yüksek kalite ve original videoların paylaşımı için kullanılmaktadır (Parker, 2010: 
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230). Diğer bazı video paylaşım siteleri de: Blip.tv, DailyMotion, Google Video, 

MySpace Video, Revver, Spike, Veoh, Viddler (Weinberg, 2009: 292). 

2.5. 4. Bloglar 

 En çok kullanılan ve insanlara kendi duygu ve düşünceleri ifade etme imkanı 

veren en önemli sosyal medya araçlarının başına bloglar gelmektedir. 

Blog, belli bir kullanıcı tarafından yayımlanan ve online bir gazete (journal) 

benzeri internette yerini alan (Weinberg, 2009: 85; Parker, 2010: 9; O’Leary vd., 

2011: 33; Safko, 2012: 142) bir sosyal medya aracıdır (Taprial ve Kanwar, 2012: 21; 

Del Giudice vd., 2014: 2). Blogların   yükselişi, 1999 yılında kurulan ve 2003 yılında 

Google tarafından satın alınan Blogger sayesinde olmuştur (R. Brown, 2009: 26). 

En çok kullanılan sosyal medya araçların başına gelen bloglar işletmeler 

tarafından de değerlendirilmelidir. Sosyal medya pazarlaması faaliyetleri kapsamında 

bir blog kullanmak (Zarella, 2010: 30) müşterilerle iletişim kurma adına, yeni 

ürün/hizmetler ve satış promosyonları hakkında bilgi verme konusunda yararlı 

olacaktır (Lang, 2005: 39; Chaney, 2009:76; Reinders ve Freijsen, 2012: 46). Blog 

yayınladıktan sonra devamlılık esastır. İstatistiklere göre başarısız olan blogların en 

büyük nedeni terk edilmiş olmasıdır (Funk, 2011: 28). 

2.5.4.1. Blog Platformları 

Günümüzde çok sayıda blog kullanılmaktadır. En çok kullanıcısı olan bazı 

blog platformları ise aşağıda verilmiştir: 

Wordpress: Wordpress, çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen ve 

günümüzde en popular blog platformudur. Basit kullanımından dolayı tercih edilen 

bu platform çok yaygındır (Safko, 2010: 495). 

TypePad: Aylık belli bir aidat ücreti karşılığında hizmet sunan TypePad, 

kaliteli ve kolay kullanılabilir algısı sayesinde birçok önemli şahıs ve şirketler 

tarafından tercih edilmektedir (Deckers ve Lacy, 2010: 46). 

Tumblr: Tumblr, blog (örn. Wordpress, Blogger) ve mikroblog (örn. Twitter) 

arasında kalan (tumblelog-tumbler blog) bir platform olsa da, çoğunlukla bir blog 
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platformu olarak sınıflandırılmakta ve kolay kullanımı ve esnekliği sayesinde tercih 

edilmektedir (Deckers ve Lacy, 2010: 45; Parker, 2010: 87) 

2.5. 5. Sosyal Etiketleme Siteleri 

Sosyal etiketleme siteleri web ortamında beğenilen içeriklerin etiketlenmesi 

ve daha sonra ulaşılabilmesi için kullanılmaktadır (R. Brown, 2009: 48; Weinberg, 

2009:10;Parker, 2010: 157; Reece, 2010: 250; Singh, 2010: 136). Bazı sosyal 

etiketleme siteleri aşağıda verilmiştir:  

Delicious: 2005 yılında Yahoo tarafından satın alınan, 5 milyondan fazla 

kullanıcı ve 150 milyonu aşkın URL barındıran Delicious sosyal etiketleme sitelerin 

başına gelmektedir (Weinberg, 2009: 10, 2012; Parker, 2010: 158). 

StumbleUpon: Sadece Firefox ile çalışan StumbleUpon, beğenilen web 

sayfaları etiketlemek, yedeklemek ve kullanıcılarla paylaşma imkanı veren, 

kullanımı bedava ve kolay olan sosyal etiketleme sitelerindendir (Chaney, 2009:175; 

Halligan ve Shah, 2010: 114). 

Google Reader: Bu site sayesinde, diğer kullanıcıların neler okuduğunu takip 

etmek mümkündür. Örneğin yöneticiler, sektördeki uzmanların neler okuduklarını 

takip ederek onlarla iletişim kurabilirler (Parker, 2010: 186). 

Twine: Twine; ilgi alanlarına göre bilgileri organize eden bir sosyal 

etiketleme sitesidir.Diğer bazı sosyal etiketleme siteleri de: Mendo, Mister Wong ve 

Diigo’dur (Weinberg, 2009: 201, 221). 

2.5. 6. Sanal Dünyalar ve Sosyal Haber  

Sanal dünyalar ve sosyal haber siteleri eğlence imkanı, haber alma ve 

haberleri değerlendirme imkanı sunmaları sayesinde sosyal medya araçları 

kategorisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

2.5.6.1. Sanal Dünyalar 

Bilgisayar destekli bir çevreyi ifade eden similasyon programı olan sanal 

dünyalarda kullanıcılar oyun oynayabilir veya birbiriyle interaktif iletişim 

kurabilirler (Del Giudice vd., 2014: 4). Sanal dünyalar işletmeler tarafından da 
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kullanılmaktadır. Büyük şirketler, sanal dünyalarda yer almayı iyi bir pazarlama 

fırsatı olarak görmektedir. Örneğin, Disney, Dell ve Coca Cola gibi büyük şirketler 

sanal dünyalarda boy göstermektedir. Sanal dünyalar platformların sayısı çok 

fazladır. Önde çıkanlar ise, Second Life ve World of Warcraft gibi platformlardır (E. 

Brown, 2010: 47). İşletmeler, sanal dünyaların önemini kavramış olması önemli 

ancak kullanıcıların bu platformlara ayıracak çok fazla vakti olmadığından dolayı 

başarısız olabilmektedir. Tıpkı Secondlife örneğinde olduğu gibi. 

Secondlife, 2003 yılında Linden Labs tarafından oluşturulan ve sanal 

dünyaların en çok bilinen platformudur (Tuten, 2008: 63) fakat oluşturulan 

profillerin %85’i genellikle geri dönmemektedir. Linden Lab verilerine gore, 18 

milyon Secondlife kullanıcılarından sadece bir milyonu aktif halindedir (Funk, 2011: 

101). 

2.5.6.2. Sosyal Haber 

Sosyal medyanın en önemli fonksiyonlarından biri de güncel haberleri 

yaymaktır. Kullanıcılar, haber okumak ve bu haberlere ilişkin görüşlerini bildirmek 

amacıyla sosyal haber sitelerini kullanmaktadır. 

Sosyal haber siteleri, kullanıcıların belli bir web sayfası içeriğine ilişkin oy 

kullanma ve görüş bildirme imkanı sunan sitelerdir (Weinberg, 2009:9; Zarella, 

2010: 103).RSS sayesinde sosyal haber sitelerini sürekli kontrol etme ihtiyacı 

olmadan güncel kalmak mümkündür. RSS teknolojisi sayesinde, kullanıcılar ilgi 

duydukları blog veya web sitelerine ilişkin yeni bir haber veya paylaşımı gönderilen 

bir bildirim aracılığıyla öğrenmektedir (R. Brown, 2009: 42; Safko, 2010: 613; 

Safko, 2012: 13). Günümüzde çok sayıda sosyal haber siteleri olmasına rağmen en 

çok kullanılan Digg ve Reddit olduğu söylenebilir.   

2.5.6.2.1. Digg 

Digg, Aralık 2004’te faaliyete başlayan vegünümüzün en popular sosyal 

haber sitesidir. (R. Brown, 2009: 172; Zarella, 2010: 117). Digg sayesinde, güncel 

olayları takip etmek ve bu olaylara ilişkin değerlendirmeler yapmak mümkündür 



105 
 

 
 

(Riley, 2011: 40).  İşletmeler, rakiplerin durumunu ve sektördeki gelişmeleri takip 

edebilirler. Digg’in en büyük dezavantajı içeriği sürekli izleyen ve takip eden bir 

editörün olmamasıdır (Safko, 2010: 599). 

2.5.6.2.2. Reddit 

Reditt, 2005 yılında faaliyete başlayan ve ikinci en popular sosyal haber 

sitesidir. Reddit’te yer alan başlığın içeriğini güzel ifade etmesi önemli çünkü diğer 

haber sitelerinden farklı ilk başta kullanıcılara sadece başlık gözükmektedir 

(Weinberg, 2009:10, 246). Reddit aracılığıyla, sektördeki gelişmeleri ve uzmanları 

takip etmek mümkündür (Parker, 2010: 191). Bir web sitenin ziyaret trafiğini 

arttırmak isteyenler, pazarlama veya reklam harcamalarına katlanmadan Reddit’ten 

yararlanabilirler (Safko, 2010: 608). 

2. 5. 6. 2. 3. Diğer sosyal haber siteleri 

 Digg ve Reddit dışında diğer bazı sosyal haber siteleri aşağıda verilmiştir 

(Weinberg, 2009: 248, 254-256):  

Mix: Digg ve Reddit’ten sonra en popular sosyal haber sitesidir. Burada 

fotoğraf, video veya haber paylaşmak mümkün olup sekiz tane farklı kategoride 

yerleştirilebilir. 

Kirtsy: Bayan kullanıcılara hitap etmektedir. Kategori olarak da eğlence-

sanat, tasarım, aile, moda, yiyecek-içecek, internet ve teknoloji, seyahat, siyaset ve 

ekonomi gibi konular içermektedir. 

Sphinn: Sosyal medya pazarlamasına ilişkin konular yer almaktadır. Ayrıca, 

internet pazalaması ile ilgili çok sayıda haber ve makale yer almaktadır. 

Diğer bazı sosyal haber siteleri de: Tip’d (finans ve ekonomi üzerine 

odaklanan) ve Shoutwire (fazla popular olmasa da) gibi sitelerdir. 

2. 5. 7. Diğer Sosyal Medya Araçları 

Sosyal medya araçların internetin yaygınlık kazanmasıyla birlikte yükselişe 

geçtiğini ifade etmiştik. Bu yükselişin en büyük nedenlerden biri de akıllı 
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telefonların hızla artan kullanımıdır. Ayrıca sosyal medya araçları içerisinde online 

ortamda alışveriş imkanı sunan siteler de önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte 

lokasyon paylaşımında kullanılan, etkinlik, vikiler ve değerlendirme yapmak için 

kullanılan platformlarönemli sosyal medya araçlarındandır. 

2. 5. 7. 1. Akıllı Cep Telefonları (Mobile Web 2.0)  

İlk cep telefonlarıçıktığında insanlar kablo olmadan ve sabit bir yerde 

kalmadan birbiriyle konuşma imkanı yakalamıştır. Ayrıca mesaj yazma özellikleri de 

eklenince çok büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. İnsanlar, sürekli değişime uğrayan 

bu cihazların günün ayrılmaz parçası olarak görmeye başlamıştır. Hızlı teknolojik 

gelişmelerin en büyük kanıtı ise günümüzde mobil aygıtların çok sayıda fonksiyonu 

ve şık tasarımıdır. Mobil teknolojilerin en çok tercih edilen aygıtların başında 

geçmişi birkaç yıl öncesine dayanan akıllı telefonları olmuştur. Devrim niteliğinde 

olan akıllı telefonlar, taşınabilir bir bilgisayar olarak çok fazla kullanılan ve 

gelecekte de kullanımı artacak cihazlardır. 

Günümüzde 1,9 milyar akıllı telefon kullanılmaktadır. 2019 yılında ise, 

kullanılan akıllı telefon sayısı 5,6 milyar olacağı tahmin edilmektedir (Ericsson, 

Kasım 2013: 11). Mobil cihazlar, küçük, hızlı ve birçok fonksiyona sahiptir. Ayrıca, 

hem telekomunikasyon hem de veri kullanım ücretleri çok belirgin bir şekilde 

düşmüştür. Akıllı telefonların yaygınlık kazanması Apple şirketi sayesinde olmuştur.  

iPhone3G ve App Store Temmuz 2008 yılında Apple şirketi tarafından 

kullanıma sunulmuştur. Apple; Ocak 2009’da 15.000, Ocak 2010’da ise 100.000 

yakın uygulamalar sunmuştur. Mobil cihazlarında kullanılan uygulamaların çeşitliliği 

kullanıcılara daha cazip gelmektedir. Örneğin, reklamcılık uygulamaları (AdMob), 

lokasyon paylaşımı sağlayan uygulamalar gibi yazılımlar sayesinde mobil cihazların 

kullanımı artmıştır. Mobil cihazlar taşınabilir özelliği sayesinde her yerde ve hem 

tüketici hem de işletme açısından önem arz etmektedir. Tüketiciler, markalara 

ulaşmak için artık alternatif yollar araması ve cep telefonların iletişim için en tercih 

edilen yol olması, pazarlamacıların da mobil pazarlamaya önem vermesi neticesini 

doğurmuştur (Safko, 2010: 635; Reece, 2010: 232-233). 
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Sosyal medya stratejileri geliştiren işletmeler, sosyal medya araçlarına 

erişimin nasıl gerçekleştiğini göz önünde bulundurmalıdır. (Cross,2014: 11). Yapılan 

çalışmalar, kullanıcıların %37’si sosyal medya erişiminde akıllı telefonları 

kullanmaktadır (Nielsen, 3. Çeyrek 2011: 6). Sosyal medya araçlarına girmek için 

kullanılan akıllı telefonlar, sosyal medya araçları türlerinden olmasa da, müşteriler 

ile işletmeler arasında dijital ortamda iletişim sağlaması nedeniyle sosyal medya 

araçları kategorisine dahil edilebilir (Sweeney ve Craig, 2011: 138; Turner ve Shah, 

2011: 137). 

Sosyal medya araçlarına girmek için birçok platform (Facebook, Google+, 

LinkedIn, Pinterest, Twitter, YouTube vb.) Android veya iOS sistemiyle uyumlu 

çalışacak ve sosyal medya araçlarına akıllı telefonlardan girişi sağlayacak 

uygulamalar geliştirmiştir (Sherman ve Smith, 2013:63; Funk, 2011: 204). 

2.5.7.2. Online Pazarlar 

Ürün ve hizmetler satın alımı gerçekleştirirken en önemli şart, alıcı ve 

satıcının yan yana gelmesidir. Özellikle geçmiş yıllarda bu şartyerine getirilmeden 

alım-satım gerçekleşmezdi. Örneğin, bir kitap satın almak için kitapçıya gidip tercih 

edilen kitabı satın almak gerekirdi. Ayrıca bir bisiklet, ayakkabı veya herhangi bir 

ürünü almak için de bu şekilde hareket etmek gerekirdi. Günümüzde ise teknolojik 

gelişmeler bu anlayışı kökten değiştirmiş durumda. Ayakkabı, kitap vb. ürünleri satın 

almak sadece bir tıklama ile mümkündür. 

eBay, Amazon.com veya Craiglist (reklam sitesi) gibi siteler sayesinde ürün 

ve hizmet satın almak mümkün kılınmıştır. Ayrıca küçük işletmeler, uzmanlar, 

sanatçılar vb. faaliyetlerini hiç bir maliyete katlanmadan geniş bir kitleye ulaştırma 

imkanına sahip olmaktadırlar. Bu siteler sayesinde alıcılar  ve satıcılar arasında bir 

ticaret ağı oluşmaktadır (Hansen vd., 2011: 25-26 ).eBay firması sosyal medya 

araçlarını kullanan ilk şirketlerdendir. Bu şirketin faaliyetleri esasında güven vardır 

(Sweeney ve Craig, 2011: 125). Akademik literatüre de konu olan (Brown ve 

Morgan, 2006; Gregg ve Scott, 2006; Gregg ve Walczak, 2008; Jarmon, 2009; 

Hunter ve Soberman, 2010; Li, 2010; Chou, 2011) bu yeni iş modelleri  sosyal 

medya ortamın önemini açıkça ortaya koymaktadır. 
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2. 5. 7. 3. Lokasyon Paylaşımı  

Akıllı telefonlar sayesinde sosyal medya araçlarında yer bildirmek yaygınlık 

kazanmıştır. 

Lokasyon paylaşımı uygulamaları sayesinde GPS’i kullanarak etrafta bulunan 

kurumları (restoran, kafe, hastane vb.) kolaylıkla bularak ve içinde bulunduğunuz 

yerde check-in yapmak mümkündür. Check-in esnasında da, işletme ile ilgili 

düşünceleri paylaşmak ve kimlerle birlikte olduğunu belirtmek mümkündür (Safko, 

2012: 44).En çok kullanılan lokasyon paylaşım sitelerin başında Foursquare 

gelmektedir.  

2009’da faaliyete başlayan New York merkezli bu platform sayesinde 

kullanıcılar; fotoğraf paylaşabilir, Facebook ve Twtter arkadaşlarıyla bulunduğu 

mekan ile ilgili izlenimlerini paylaşma imkanı veren popular bir mobil cihaz 

uygulamasıdır (E. Brown, 2010: 51; Funk, 2011: 96; Safko, 2012: 46). Foursquare 

kullanarak, işletmeler, potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak, reklam yapma ve 

geribildirim fırsatı yakalamaktadır (Reinders ve Freijsen, 2012: 73).  

Foursquare; Domino’s, IBM, Intel, Strabucks gibi dev şirketlerden 

kullanılmaktadır (Carter, 2012: 104). Foursquare sayesinde belirli kullanıcılara belirli 

bir zaman diliminde promosyon fırsatı sunulabilir. Örneğin Financial Times, erişmek 

için abonelik gerektiren ve ücreti 300 $ olan FT.com’a ulaşma imkanı sunmaktadır. 

Böyle bir ayrıcalığı sadece Londra İşletme Okulu veya Columbia Üniversitesi (New 

York) etrafında bulunan kafelerde check-in yapan kullanıcılarına tanımaktadır 

(Kaplan, 2012: 134). 

Diğer bazı lokasyon paylaşım siteleri ise şöyledir: 

Gowalla: Foursquare gibi özelliklere sahip fakat daha az kullanılan bir 

lokasyon paylaşım sitesidir. 

Jiepang: Foursquare ve Gowalla kadar kullanımı yaygın olmayan, Çin’de 

kullanılan bir lokasyon paylaşım sitesidir (Carter, 2012: 104). 

Foodspotting: Yiyecek işletmeleri bulmak için kullanılan bir lokasyon 

paylaşım sitesidir (Sherman ve Smith, 2013: 282). 
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2. 5. 7. 4. Etkinlik 

Etkinlik düzenleme ve duyurma konusunda popüler olan Eventful sayesinde 

düzenlenen bütün etkinlikler (konser, sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri, eğlence vb.) 

ile ilgili bilgi edinebilir. Eventful sadece bir etkinlik listesi olmamakla birlikte aynı 

zamanda kullanıcıların etkinlik düzenlemede de yardımcı olan bir platformdur. 

Örneğin kullanıcılardan biri, belli bir lokasyonda canlı müzik istediğini belirtebilir ve 

canlı müzik yapan birini ayarlayabilir. Şarkıcılar, sporcular, siyasetçiler ve 

pazarlamacılar katılacağı etkinlikleri duyurmak için Eventful’u kullanmayı tercih 

edebilir (Safko, 2010:575). 

2.5.7.5. Wikiler 

Vikiler, bilgi paylaşılan birçok yazarı olan ve değiştirilebilir bir web 

sayfasıdır (Parker, 2010: 305; Del Giudice vd., 2014: 5). Vikiler sayesinde gönüllü 

kullanıcılar, bilgilerini paylaşabilmektedir. İşletmeler ise, vikileri kullanarak birçok 

süreçle ilgili (üretim, satış, stratejiler vb.) bilgilerini paylaşan tecrübeli şahıslardan 

yararlanabilir (Safko, 2012: 167). En çok bilinen vikilerin başında Vikipedia 

gelmektedir. Vikipedia, 2001 yılında lanse edilmiştir ve en önemli amacı işbirliği 

yapan bir topluluk oluşturmaktır (R. Brown, 2009: 39; Halligan ve Shah, 2010: 33; 

Weinberg, 2009: 174). İşletmeler her zaman hakkında yazılanları dikkatle izlemeli ve 

özellikle Vikipedia gibi bir platformda neler yazıldığına dikkatle kontrol ederek, 

yanlış olan kısımlarını düzeltmelidir (Singh, 2010: 136). 

2. 5. 7. 6. Urun, İş Değerlendirme 

Epinions: 2005 yılında eBay tarafından satın alınan Epinions, tüketicilerin 

ürün ve hizmetler hakkında görüşlerini ve deneyimlerini paylaşabileceği bir sitedir. 

Diğer kullanıcılar da bu yorumların yararlı olup olmadığı yönünde oy kullanabilir. 

Epinions sayesinde işletmeler, hakkında yazılanları anında öğrenebilir ve böylece 

online itibarını denetim altında tutabilirler (Dellarocas, 2003: 1408; Parker, 2010: 

273) 

RateItAll: Ürün ve hizmetler dışında da kullanıcılar, oyun, sanat, içecekler, 

spor takımları gibi konular için de değerlendirme yapabilirler (Parker, 2010: 279). 
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2. 6. Sosyal Medya Analizi ve Ölçümü 

 İşletmeler, sosyal medya araçlarında yürütülen pazarlama faaliyetleri için 

tıpkı geleneksel pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi ölçüm ihtiyacı duymaktadır.  

Pazarlama alanında önemli bir yere sahip ölçekler, sosyal medya ortamını 

izlemek için de kullanılmaktadır. Geleneksel pazarlama ölçeklerinden farklı olan; 

haştaglar (#), anahtar kelimeler, kodlamalar ve etiketlemeler gibi ölçekler (Crowe, 

2012: 105) ve günümüzde web ölçümü için geliştirilen analitik araçlar birçok önemli 

detay elde edilmesine imkan vermiştir (R. Jamison ve S. Jamison, 2011: 137). 

Böylece işletmeler karar verme sürecinde somut veriler elde etmektedir. 

Sosyal medya analizinde geliştirilen ölçekler ve araçlardan yararlanmak 

isteyen işletmeler bazen zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 

Sosyal medya izleme araçların birçoğu algılar üzerine odaklandığı için (Funk, 

2011: 88) doğal olarak sosyal medya ile ilgili “yatırım getirisi nedir?” sorusu 

karşımıza çıkmaktadır (R. Jamison ve S. Jamison, 2011: 145). Sosyal medya 

faaliyetlerin en büyük sıkıntısıyapılan yatırımlar ile bu yatırımların parasal getirisi ile 

doğrudan bir ilişki bulunmamasıdır (O’Leary vd., 2011: 134). Sosyal medya araçları 

vasıtasıyla toplanan bilgileri doğru yorumlamak ve etkili bir şekilde kullanmak önem 

kazanmış (Zhao ve diğ., 2011: 10-11) ve işletmelerin en değerli varlıkları olan itibar 

artık sadece işletmelerin attığı adımlar sonucunda şekillenmemektedir. Sosyal medya 

araçlarında yer alan içerik, itibarı  olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir (Jones 

vd.; 2009: 932).  

Sosyal medya faaliyetleri sayesinde işletmeler müşterileriyle bağlantı 

kurmakta ve gelişmelerden sürekli haberdar olmaktadır. Sosyal medya ortamında 

etkisiz kalan işletmeler, sosyal medyanın en büyük getirisi olarak nitelendirilen 

müşteri sadakatı (R. Jamison ve S. Jamison, 2011: 147) gibi uzun vadede olumlu 

sonuçlar doğuran önemli bir etkenden yoksun kalabilir. Sosyal medya iletişimi 

sayesinde itibarını güçlendirme fırsatı yakalayan işletmeler, sosyal medya ortamında 

konuşulanları izlemek zorundadır. Kurumsal itibarı güzel yorumlar, takipçi sayısı, 

video izleme sayısı gibi ölçekler belirlemese de kurumlar kendi değerlerini ifade 

etme fırsatı yakalamakta ve olumlu karşılandığı taktirde itibara pozitif etki edecektir 
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(Carter, 2012: 180) İşletmeler; klout.com, socialmention.com, ve twittalyzer.com 

gibi araçlar sayesinde, web ortamında işletme faaliyetlerini ölçmek ve bu 

faaliyetlerin etkisini arttırma imkanına sahip olmaktadır (Klososky, 2011: 10). 

 Sosyal medya analizinde kullanılan ölçekler ve araçlar çok sayıdadır.  Ayrıca 

ölçekler ve kullanılan araçlar platform ve işletme hedefine göre değişiklik 

göstermektedir. 

Bir blog için, görüntüleme sayısı önemliyken, Twitter sayfası için aynı önemi 

ifade etmeyebilir (Tweetlerin yeniden tweetlenmesi (RT) ve takipçi sayısı esastır). 

Ayrıca sosyal medya araçlarını kullanan işletmeler hedefleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Böylece satışları tetikleyen veya marka bilinirliğini arttırmaya 

yönelik faaliyetleri ölçmek isteyen işletmeler farklı ölçekler üzerine odaklanmalıdır 

(Chaney, 2009:212).  

Sosyal medya kampanyalarını ölçmek için, kullanım sıklığı ve  yorumlar gibi 

ölçekler yanında ek olarak, sosyal medya kullanıcıların görüşleri, yaptıkları belli 

sıralamalar gibi soyut ölçekler de kullanılabilir (Sweeney ve Craig, 2011: 171). 

Sosyal medya araçlarında kullanılan ölçekleri Evans (2008) üç türde sınıflandırmıştır 

(Evans, 2008:  295): 

-İçerik miktarını belirleyen ölçekler (sosyal medya ortamında konuşulanların 

miktarı) 

-Konuya ilişkin önemini belirleyen ölçekler (sosyal medyada konuşulanlar işletmeyi 

ne kadar ilgilendirir) 

-Etkileme derecesini belirleyen ölçekler (işletmelere ne gibi kazanımlar sağladığını 

gösteren ölçekler)  

 Sosyal medya araçlarında kullanılan ölçeklerin değişiklik gösterdiği yukarıda 

da ifade edilmiştir. Tablo-19, sosyal medya araçlarında kullanılan ölçekleri 

özetlemektedir. Ayrıca daha çok ayrıntı ve sosyal medya araçlarında kullanılan 

ölçekler için O’Leary vd., (2011: 139) bakılabilir. 
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Tablo-19: Sosyal medya araçları izleme ve analizi için kullanılan ölçekler 

 

 

 

Bloglar 

-Abone sayısı (kayıt olanların sayısı) 

-RSS tıklamaları 

-Yorum sayısı 

-Technoratti verileri 

-Ziyaretçi sayısı 

-Digg, Stumbleupon gibi sosyal etikleme araçlarından paylaşımlar 

 

 

Forumlar 

-Kayıt sayısı 

-Yeni üyeler 

-Günlük paylaşımlar 

-Sayfa görüntüleme sayısı 

-Toplam üye sayısı 

 

Twitter 

-Takipçi sayısı 

-Konuşmalar (@ işareti ile etiketlenenler) 

-@ ile etiketlenen cevaplar 

-Retweet (bir tweet, başkası tarafından tekrar paylaşılması)sayısı 

Sanal dünyalar -Kullanıcı sayısı 

 

Facebook 

 

-Sayfayı beğenen kişi sayısı 

-Yorum sayısı ve beğenilme 

-Aylık yeni arkadaş sayısı/aylık silinen arkadaş sayısı 

-Paylaşımların kalitesi ve paylaşımlardaki interaktif iletişim 
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YouTube 

 

-İzleme sayısı 

-YouTube kanalı abone sayısı 

-Yorum sayısı 

-Videoların beğenme sayısı 

Foto paylaşım 

siteleri 

 

-Yorum sayısı 

-Görüntüleme sayısı 

-Sıralama 

LinkedIn -Bağlantı sayısı 

-Düzenlenen aktiviteler ve bu aktivitelerde gerçekleşen katılım 

Website -Ziyaretçi sayısı 

-Sitede harcanan zaman 

 

Kaynak: E. Brown, 2010: 21-22; Carter, 2012: 179-180; O’Leary vd., 2011: 137; Funk, 2011: 29;  

Brito, 2012: 113-119; Sweeney ve Craig, 2011: 84 yararlanarak hazırlanmıştır. 

 

Çevrimiçi (online) konuşmalarını ölçmek için; BuzzMetrics (Nielsen), New 

Media Strategies (Meredith), Intelliseek (Nielsen), Cymfony (TNS Media 

Intelligence) gibi şirketler birçok araç geliştirmiştir (Evans, 2008: 29). 

Tablo-20’de, sosyal medya analizi ve ölçümünde kullanılan bazı araçlar ve bu 

araçların işletmelere sağladıkları yararları ortaya koymaktadır. Ayrıca, sosyal medya 

izleme ve analizi için kullanılan araçlar ile ilgili uzun bir liste (145 araç) de Scott ve 

Jacka,2011:161-170  tarafından verilmiştir. 
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Tablo-20: Sosyal medya analizinde kullanılan bazı araçlar 

 

Araç: Sağlanan yarar: Kaynak: 

Wu Foo 

Poll Daddy 

Twt Poll 

Müşteri geri bildirimi sağlamak için 

kullanılan 

(Reece, 2010: 243-

244) 

SuggestionBox.com Müşterilerden gelen fikirleri toplayan “ 

Rowfeeder Twitt’lerin kaç kişi tarafından 

görülmüştür 

(Brito, 2012: 113-

119) 

Social Mention Birkaç saniye içerisinde bir markaya 

ilişkin web ortamında (özellikle sosyal 

medya araçlarında) konuşulanları görmek 

mümkündür 

(Sherman ve Smith, 

2013: 81-82) 

SalesForce Marketing 

Cloud 

Daha önce Radian 6 olarak bilinen bu 

araç sayesinde web ortamında istatistikler 

almak mümkündür 

“ 

Google Analytics Bir web ile ilgili bilgiler sağlamaktadır (R. Brown, 2009: 

136-138) 

Technorati 

Iceroket 

Bloglarda yapılan faaliyetleri izlemek ve 

bloglara ilişkin istatistik elde etmek için 

kullanılan 

“ 

(Weinberg, 2009: 43) 

TweetReach Paylaşılan tweet’lerin ulaşılabilir 

potansiyel kişi sayısı 

Carter; 2012: 179-

180 

Whoopra Görüntüleme (örn. bir fotoğraf) nereden 

yapıldığını tespitinde kullanılan 

“ 
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Tube Mogul Video izleyicilerine ilişkin bilgiler (örn. 

Hangi bölgede bulunmaktadır) 

“ 

Google Alert Bir işletme ile ilgili web ortamında 

yapılan bütün aramalar e-mail veya e-

bülten yoluyla öğrenme imkanı 

(Weinberg, 2009: 40) 

(Safko, 2010: 577) 

Twitalyzer İşletmelerin twitter’de harcanan zaman, 

yapılan yatırımın sonuçları ve Twitter’de 

etkisini ölçmek için kullanılan 

(Chaney, 2009: 218) 

 

 Tabloda görüldüğü üzere işletmeler sosyal medya araçlarınında konuşulanları 

izlemek kritik bir önem kazanmıştır. İşletmeler sosyal medya stratejilerini 

oluştururken yeterli bir bütçe de ayırmaları gerekmektedir. Bununla sınırlı kalmayıp, 

sosyal medya mecralarını yöneten ekiplerinin eğitime tabi tutulması gerekmektedir. 

Nitekim sosyal medya ortamında müşterilerle interaktif bir iletişim kurmak 

beklenmeyen olaylar karşısında esneklik kazandıracaktır. Bu esneklik sayesinde 

işletmeler, olumsuz durumlar karşısında zararı minimize ederek online ortamda 

itibarını korumayı başaracaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ İLE 

KURUMSAL İTİBARI OLUŞTURMAK: İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

3. 1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İnternetin hayatımızda önemli bir yer edinmesiyle başlayan sosyal medya 

rüzgarı toplumun her kesimini etkilemektedir. Sosyal medya araçlarına yaygınlık 

kazandıran internet, işletme stratejisinde önemli bir yere sahip olan kurumsal itibarı 

de etkilemektedir. Bu bakımdan kurumsal itibarı yönetmek adına sosyal medya 

araçlarında atılan adımların ele alınması önem arz etmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, işletmelerin sosyal medya kullanımı ve kurumsal 

itibarları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Konuyla ilgili geçmişteki çalışmalar 

incelendiğinde; sosyal medya ve kurumsal itibarın diğer konularla (örn. müşteri 

memnuniyeti, marka sadakati vb.) olan ilişkisini ortaya koyan çok sayıda çalışma 

olmasına rağmen, sosyal medya araçları ve kurumsal itibar konusunu ilişkilendiren 

çalışmaların sınırlı sayıda olması bu çalışmayıliteratüre katkı sağlaması açısından 

önemli kılmaktadır. 

3. 2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 Bu araştırmanın evreni; Konya İl’in merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve 

Selçuklu’da ikamet eden; cep telefonu kullanıcısı; Turkcell, Vodafone veya Avea 

GSM operatörü şirketlerini tercih eden ve internet kullanıcısı olan bireylerdir. 

 Bu evreni temsil etmesi amacıyla örneklem farklı alanlarda ikamet eden 

bireyler arasından seçilmeye çalışılmıştır. Örneklemi belirlemek amacıyla kolayda 

tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır 

3. 3. Araştırmanın Yöntemi  

Bu araştırmanın yöntemi olarak yüz yüze anket tercih edilmiştir. Araştırma 

kapsamında 500 tane anket dağıtılmış ve 413 tane veya %82,6 oranında geri dönüş 
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olmuştur. Eksik doldorulması nedeniyle 413 tane geri alınan anketlerin 10 tanesi 

analiz sürecine tabii tutulmamıştır. Analiz sürecinde tabii tutulan anket sayısı 403 

tane veya %97,58 olmuştur. 

3. 4. Anket Formunun Oluşturulması 

Araştırmanın anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

demografik sorular ve çoktan seçmeli sorular yer almaktadır. Demografik sorular 

içerisinde cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, meslek ve aylık gelir dahil 

edilmiştir. Çoktan seçmeli sorular grubunda ise katılımcılara; internet kullanımı 

alışkanlıkları, hangi cihazla bağlandıkları, ne amaçla interneti kullandıkları, firmaları 

sosyal medya araçlarında takip edip etmedikleri, sosyal medya paylaşım platformları 

üzerinden yapılan tanıtım kampanyalarını TV, gazete gibi mecralardan daha etkili 

bulup bulmadıkları, kampanyalardan hangi yollardan haberdar oldukları, GSM 

şirketi deyince ilk aklına gelen hangi şirket olduğunu, kurumsal itibar ile ilgili görüş 

bildirmeleri ve hangi GSM operatörü tercih ettikleri sorulmuştur. 

İkinci ve üçüncü bölümdeki sorular için Likert ölçeği kullanılarak ifadelere 

katılım derecesini gösteren (1) Hiç katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, 

(4) Katılıyorum ve (5) Tamamen katılıyorum şeklinde belirtilmesi istenmiştir. 

Araştırmada kullanılan anketin ikinci bölümü - Chun (2005), Hillenbrand ve 

Money (2007) yararlanarak - kurumsal itibar boyutlarını ölçmeye yönelik Fombrun 

vd. (2000) yılında tarafından geliştirilen İtibar Katsayısı (RQ) modelini oluşturan 

ifadelerden oluşmaktadır. Tablo-21’de araştırmada kullanılan anket formunun ikinci 

bölümünü oluşturan ifadelerin hangi kurumsal itibar boyutunu temsil ettikleri 

verilmiştir. Bu sorular türkçeleştirilerek GSM şirketlerine yönelik uyarlanmıştır. 

Tablo-21: Kurumsal İtibar Ölçeğine İlişkin İfadeler 

Anket Formunda Yer Alan İfadeler Boyut 

Kullandığım GSM operatörü hakkında olumlu hislere sahibim. 

Kullandığım GSM operatörü saygın bir şirkettir. 

Duygusal 

Çekicilik 
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Kullandığım GSM operatörüne güvenirim. 

Kullandığım GSM operatörü sunduğu hizmetlerin arkasında 

durmaktadır. 

Kullandığım GSM operatörü sürekli yeni ürün ve hizmetler 

sunmaktadır. 

Kullandığım GSM operatörü kaliteli ürün ve hizmetler 

sunmaktadır. 

Kullandığım GSM operatörü, ödenen paranın karşılığını tam 

olarak veren ürün ve hizmetler sunmaktadır. 

Ürün  

ve 

 Hizmetler 

Kullandığım GSM operatörü mükemmel yöneticilere sahiptir. 

Kullandığım GSM operatörü gelecek icin açık bir vizyona sahiptir. 

Kullandığım GSM operatörü pazar fırsatlarından yararlandığını 

düşünüyorum. 

Vizyon  

ve  

Liderlik 

Kullandığım GSM operatörü iyi yönetildiğini düşünüyorum. 

Kullandığım GSM operatörü çalışmak için iyi bir şirket olduğunu 

düşünüyorum.  

Kullandığım GSM operatörü yetenekli çalışanlara sahip olduğunu 

düşünüyorum. 

Çalışma  

Ortamı 

Kullandığım GSM operatörü topluma yararlı olan faaliyetleri 

desteklemektedir. 

Kullandığım GSM operatörü çevreye karşı duyarlıdır. 

Kullandığım GSM operatörü insanlara karşı çok saygılıdır / iyi 

davranmaktadır. 

Sosyal 

Sorumluluk 

Kullandığım GSM operatörünün karlılık düzeyi yüksek olduğunu 

düşünüyorum. 

Finansal 

Performans 
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Kullandığım GSM operatöründe yatırım yapmak riskli olmadığını 

düşünüyorum.  

Kullandığım GSM operatörü rakiplerinden daha iyi performans 

göstermektedir. 

Kullandığım GSM operatörünün gelecekteki büyüme beklentisi 

yüksek olduğunu düşünüyorum. 

Kaynak: Chun (2005); Hillenbrand ve Money (2007). 

 

Araştırmada kullanılan anketin üçüncü bölümünde sosyal medya araçlarına 

ilişkin kullanım ve tutumu ölçmeye yönelik ifadeler oluşturmaktadır. Bu ölçek, 

Atadil (2011) tarafından “Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Pazarlaması: Turizm 

Tüketicilerinin Sitelerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Alan Çalışması” isimli Yüksek 

Lisans tezinde kullanılan ifadelerden yararlanarak ve gerekli uyarlamalar yapıldıktan 

sonra elde edilmiştir. Tablo-22’de araştırmada kullanılan anket formunun üçüncü 

bölümünü oluşturan ifadelerin hangi sosyal medya kullanım boyutunu temsil ettikleri 

verilmiştir. Bu sorular GSM şirketlerine yönelik uyarlanmıştır. 

Tablo-22: Sosyal Medya Kullanımı Ölçeğine İlişkin İfadeler 

Anket Formunda Yer Alan İfadeler Boyut 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri hakkında bilgi almamı 

sağlar. 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin web sitelerine 

ulaşmamı sağlar. 

Sosyal paylaşım sitelerindeki GSM operatörleri hakkında yapılan 

yorumlar seçimlerimde etkili olur. 

Bilgi 

Edinme 

Sosyal paylaşım siteleri, KullandığımGSM operatörü ile iletişime 

geçmemi sağlar.  

GSM operatörü ile yaşadığım deneyimlerimi ve yorumlarımı, 

Paylaşım 

ve 
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sosyal medyada paylaşırım. 

Sosyal paylaşım siteleri, bir gruba ait olduğumu hissettirir. 

Aidiyet 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerine ilişkin 

paylaşılanları inandırıcı bulurum.  

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörleri hakkındaki 

paylaşılanlar tercihimi etkilemektedir. 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  hakkında yapılan 

yorumlardan etkilenirim. 

Etkileşim  

ve  

Güven 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin sayfalarındaki 

videoları izlerim.  

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri hakkında yeni 

şeyler öğrenirim. 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin pazarlama 

kampanyalarını takip ederim. 

Yararlanma 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  hakkında faydalı 

bilgilere ulaşmak mümkün değildir.  

Sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraflar ve videolara yorumlarda 

bulunmak karmaşık işlemler gerektirir. 

Sosyal paylaşım sitelerini güvenli bulmuyorum. 

Çelişki 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin sayfalarında 

yorumlarda bulunurum.  

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin hayranı ya da 

takipçisi olarak yenilikleri öğrenirim.  

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri ve tüketicileri 

arasındaki iletişimin artmasında olumlu etkiler yaratır. 

Kullanım 
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Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin bilinirliğinin 

artmasında olumlu etkiler yaratır.  

GSM operatörleri, yaptıkları kampanyalarını, sosyal paylaşım 

sitelerinde daha kolay  duyurur. 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin imajı üzerine 

olumlu etkiler yaratır 

Firmalara 

Yönelik 

Değerlendirme 

Sosyal paylaşım sitelerinin varlığı sayesinde bir tüketici olarak 

kendimi daha bilinçli hissederim.  

Bir telefon kullanıcısı olarak sosyal paylaşım sitelerinden GSM 

operatörleri  hakkında bilgi edinirim.  

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri  hakkında 

düşüncelerimi etkiler. 

Genel 

Değerlendirme 

Kaynak: Atadil (2010). 

3. 5. Verilerin Analizi 

Verileri analiz etmek bir çalışmanın kritik konusunu oluşturmaktadır. 

Araştırmamızda veri toplama sürecinden elde edilen veriler SPSS 15.0 programıyla 

analiz sürecine tabii tutulmuştur. Yapılan analizler; demografik, önem dereceleri, 

fark testleri ve regresyon analizleridir. 

3. 5. 1. Demografik ve Çoktan Seçmeli Soruların Frekans Analizi 

 Aşağıdaki tablolarda katılımcıların demografik özelliklerine ve çoktan 

seçmeli soruların frekans analizi yer almaktadır. 

3. 5. 1. 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan 403 katılımcının demografik özelliklerine ait veriler 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Demografik bilgiler kapsamında cinsiyet, yaş, 

medeni durum, eğitim, mesleki durum ve aylık gelir gruplarına yönelik cevapların 

dağılımı ele alınmıştır. 
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Tablo-23: Katılımcıların Cinsiyetleri 

Cinsiyet Sayı (n) Yüzde (%) 

Bay 249 61,8 

Bayan 154 38,2 

Toplam (n) 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

%38,2’sinin kadın ve %61,8’inin ise erkek olduğu görülmektedir. Cinsiyet 

gruplarının yaklaşık yarı yarıya olması cinsiyetten kaynaklayan farklılıkları ortadan 

kaldırmak adına sağlıklı değerlendirilebilir. 

Tablo-24: Katılımcıların Yaş Grupları  

Yaş Grupları Sayı (n) Yüzde (%) 

25 ve alti 209 51,9 

26-35 74 18,4 

36-45 60 14,9 

46-55 54 13,4 

56 ve üzeri 6 1,5 

Toplam (n) 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların %51,9 

ile en çok 25 yaş ve altı grupta olduğu görülmektedir. Bu grubu sırası ile %18,4 ile 

26-35 yaş arası cevaplayıcılar ve %14,9 ile 36-45 yaş grubu cevaplayıcıların izlediği 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre araştırmaya katılan cevaplayıcıların genel olarak 

genç bir kitleden oluştuğu söylenebilir. Genç katılımcıların olması araştırmanın 
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sosyal medya üzerinden kurumsal itibar etkinliğinin ölçülmesine katkı sağlaması 

beklenmektedir. Çünkü genel olarak sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı 

gençlerden oluşmaktadır. 

Tablo-25: Katılımcıların Medeni Durumu 

Medeni Durum Sayı (n) Yüzde (%) 

Evli 174 43,2 

Bekar 229 56,8 

Toplam (n) 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

%43,2’sinin evli ve %66,8’inin ise bekar olduğu görülmektedir.  

Tablo-26: Katılımcıların Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Sayı (n) Yüzde (%) 

İlkögretim 15 3,7 

Lise 61 15,1 

Lisans 288 71,5 

Lisansüstü 39 9,7 

Toplam (n) 403 100 

 

Araştırmaya katılanların eğitim düzeylerine bakıldığında; % 71,5 gibi büyük 

bir oranın lisans eğitimi aldıkları görülmektedir. Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitimi 

alan katılımcıların %81,2 gibi yüksek bir oranda olması, araştırmaya katkıda bulunan 

örneklemin yöneltilen ifadeleri algılama ve kavrama oranının da yüksek olması 
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beklenmektedir. Diğer eğitim grupları olan ilkokul ve ortaokul oranları ise %3,7 ve 

%15,1 olarak saptanmıştır. 

 

Tablo-27: Katılımcıların Meslek Dağılımı 

Meslek Sayı (n) Yüzde (%) 

Ögrenci 181 44,9 

Memur 110 27,3 

Özel Sektör 

Çaslisani 63 15,6 

Diger 49 12,2 

Tolam (n) 403 100 

 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde katılımcıların %44,9’u öğrenci, %27,3’ü 

memur, %15,6’sı özel sektör çalışanı ve %12,2’si diğer meslek gruplarına ait olduğu 

görülmektedir. “Diğer” meslek grupları içerisinde; bankacı, araştırma görevlisi, 

muhasebeci, aşcı, doktor, emekli, sekreter ve ev hanımı gibi cevaplar yer almaktadır. 

Tablo-28: Katılımcıların Aylık  Gelir Dağılımı 

Aylık Gelir Sayı (n) Yüzde (%) 

500 ve daha az 130 32,3 

501-1000 80 19,9 

1001-2000 53 13,2 

2001 ve üstü 140 34,7 



125 
 

 
 

Total 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılanların % 32,3’ü 500 ve 

daha az TL, %19,9’u 501-1000 TL, %13,2’si 1001-2000 TL ve %34,7’si 2001 TL ve 

üzeri aylık gelir seviyesine sahip oldukları görülmektedir. 

3. 5. 1. 2. Çoktan Seçmeli Soruların Frekans Analizi 

 Aşağıdaki tablolarda, araştırmaya katkı sağlayan cevaplayıcıların çoktan 

seçmeli sorularına yönelik frekans analizi verilmiştir. 

Tablo-29: Katılımcıların İnternet Kullanma Alışkanlıkları 

İnternete ne sıklıkla giriyorsunuz? Sayı (n) Yüzde (%) 

Günde 1 saatten az 87 21,6 

Günde 1-2 saat 167 41,4 

Günde 2-4 saat 92 22,8 

Günde 5 saat ve üzeri 57 14,1 

Toplam (n) 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde internet kullanım sıklığı genel olarak en fazla 

%41,4 ile “günde 1-2 saat” olarak belirtilmiştir. Araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

genel olarak günde ortalama 2 saat internet kullandıkları söylenebilir. 

 

 

Tablo-30: Katılımcıların Sosyal Medya Ortamında Firmaları Takip Oranı 

Firmaları Sosyal medya araçılığıyla takip eder misiniz?   
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Sayı (n) Yüzde (%) 

Evet 166 41,2 

Hayir 237 58,8 

Toplam (n) 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların %58,8’i 

“sosyal medya aracılığı ile firmları takip etmediğini ” belirtirken % 41,2’si yani 

yaklaşık olarak yarısı ise “sosyal medya üzerinden firmaları takip ettiklerini” 

belirtmiştir. Bu sonuçlara göre cevaplayıcıların yaklaşık olarak yarısının firmaları 

sosyal medyada takip etmesi araştırmanın anakütlesini temsil etmesi açısından 

önemlidir. 

Tablo-31: Katılımcıların İnternet Kullanma Alışkanlıkları 

Sosyal medya paylaşım platformları üzerinden 

yapılan tanıtım kampanyalarını, TV ve Gazete 

gibi medya araçlarından daha etkili buluyor 

musunuz? Sayı (n) 

 

 

 

Yüzde (%) 

Evet 150 37,2 

Hayir 203 50,4 

Fikrim yok 50 12,4 

Toplam (n) 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların %50,4’ü 

“sosyal medya paylaşım platformları üzerinden yapılan tanıtım kampanyalarını, TV 

ve Gazete gibi medya araçlarından daha etkili” bulmadıklarını belirtirken % 37,2’si 
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“sosyal medya paylaşım platformları üzerinden yapılan tanıtım kampanyalarını, TV 

ve Gazete gibi medya araçlarından daha etkili” bulduklarını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara dayanarak geleneksel kitle iletişim araçlarının hala güçlü bir iletişim kanalı 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

Tablo-32: Katılımcıların Aklına İlk Gelen GSM Şirketi Dağılımı 

GSM şirketi denilince aklınıza ilk gelen şirket 

hangisidir? 

 

Sayı (n) 

 

Yüzde (%) 

Avea 98 24,3 

Turkcell 215 53,3 

Vodafone 90 22,3 

Toplam (n) 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların %53,3’ü 

GSM şirketi deyince ilk aklına gelen Turkcell olduğunu belirtmiştir. Bu yüksek oranı 

%24,3 ve %22,3 oranda Avea ve Vodafone takip etmektedir. GSM şirketi deyince 

araştırmaya katılanların yarısından fazla aklına gelen ilk şirketin Turkcell olması, bu 

şirketin iletişim kanallarının etkili bir şekilde kullandığı söylenebilir. 

 

 

 

Tablo-33: Katılımcıların Kullandığı GSM Operatörü 

Hangi GSM operatörü kullanmaktasınız?  
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Sayı (n) Yüzde (%) 

Avea 145 36 

Turkcell 155 38,5 

Vodafone 103 25,6 

Toplam (n) 403 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların GSM 

operatörü olarak %38,5’i Turkcell kullanırken, %36’sı Avea ve %25,6’sı Vodafone 

kullanmaktadır. Tablo-99 sonuçlarına göre cevaplayıcıların yarısından fazla “GSM 

şirketi deyince aklına ilk gelen şirket” Turkcell olduğunu belirtmiştir. %24,3’ü ise 

“GSM şirketi deyince aklına ilk gelen şirket” Avea olduğunu belirtmiştir. Tablo 

sonuçlarına göre Turkcell ve Avea kullanıcıları oranları arasında az bir fark 

bulunduğu görülmektedir. Ayrıca bu sonuçlara göre cevaplayıcıların yaklaşık olarak 

eşit oranda GSM şirketlerini tercih ettikleri görülmektedir. Bu durum araştırmanın 

anakütlesini temsil etmesi açısından önemlidir. 

 

Tablo-34: Katılımcıların İnternet Erişimi için Kullandıkları Cihazlar 

 

İnternete genellikle hangi cihazla 

bağlanıyorsunuz ? 

Tercih Edenlerin 

Sayısı (n) 

 

 

Yüzde 

 (%) 

Masaüstü Bilgisayar 62 15,4 

Dizüstü Bilgisayar 178 44,2 
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Akıllı Cep Telefonları 305 75,7 

Tablet 23 5,7 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cavaplayıcıların internete 

bağlanmak için birden fazla cihazı kullandığı görülmektedir. Bu cihazlar içinde 

internete bağlanmak için cevaplayıcıların %75,7’si “akıllı cep telefonlarını” tercih 

ettikleri görülmektedir. En az tercih edilen araçlar ise “tablet” ve “dizüstü 

bilgisayar”dır. İnternete bağlanmak için en çok tercih edilen araç “akıllı cep 

telefonlarının” olması genel olarak katılımcıların her an internete bağlanma 

olanağına sahip olduklarını göstermektedir. 

Tablo-35: Katılımcıların İnternet Kullanım Amaçları 

Hangi amaçlarla interneti kullanırsınız? 

 

Sayı (n) 

 

Yüzde (%) 

Sosyal Ağlar 193 47,9 

Araştırma 186 46,2 

Eğlence 202 50,1 

Uzaktaki kişi/kurumlarla iletişim 166 41,2 

Diğer 23 5,7 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde genel olarak araştırmaya katılan 

cevaplayıcıların nispeten eşit oranlarda farklı amaçlar için interneti kullandıkları 

görülmektedir. Bu amaçlar içerisinde en çok tercih edilen ise “eğlence” için interneti 

kullandıklarıdır. Bu tercihi “sosyal ağlara bağlanmak” seçeneğinin izlediği 

görülmektedir. Bu sonuç ise bu araştırmanın hedef kitlesini oluşturması bağlamında 
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önemlidir. Ayrıca “diğer” amaç grupları içerisinde; haber, iş amaçlı, uygulama 

indirmek gibi cevaplar yer almaktadır. 

Tablo-36: Katılımcıların Kullandığı Sosyal Medya Araçları 

En çok hangi sosyal medya araç/araçlarını 

kullanıyorsunuz? 

 

Sayı (n) 

 

Yüzde (%) 

Facebook 326 80,9 

Twitter 139 34,5 

Linkenin 21 5,2 

Youtube 243 60,3 

Google+ 270 67 

Instagram 89 22,1 

Myspace 5 1,2 

Foursquare 47 11,7 

Flickr 3 0,7 

Pinterest 5 1,2 

Digg 2 0,5 

Diğer 26 6,5 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların en 

yüksek oranda sosyal medya araçlarından “Facebook”, “Google+” ve “Youtube” 

araçlarını tercih ettiklerini göstermektedir. Firmaların kurumsal itibarlarını online 

araçlar ile geliştirmek istediklerinde en fazla bu araçları göz önünde bulundurmaları 
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gerekmektedir. Ayrıca “diğer” sosyal medya araçları seçeneğinde WhatsApp, Vine, 

Agent, Yandex, Falk, Kakao gibi araçlar belirtilmiştir. 

Tablo-37: Katılımcıların GSM Operatörü Faaliyetleri Hakkında Bilgi Edindiği İletişim 

Kaynağı  

Kullandığınız GSM operatörü faaliyetleri (reklam, 

kampanya vb.) hakkında hangi yollarla haberdar 

olursunuz? 

 

Sayı (n) 

 

 

Yüzde (%) 

Afişler 56 13,9 

Web Sitesi 77 19,1 

Sosyal Medya 109 27 

Arkadaşlar 124 30,8 

SMS 284 70,5 

Diğer 19 4,7 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

kullandıkları GSM operatörlerinin faaliyetleri hakkında en fazla “SMS” yolu ile 

(%70,5) haberdar oldukları görülmektedir. Diğer en çok haberdar olma yöntemleri 

ise “arkadaşlar” (%30,8) ve “web sitesi” (%19,1) kullanımı olduğu görülmektedir. 

Ayrıca “diğer” yollardan haberdar oldukları seçeneğinde katılımcılar e-mail, dergi, 

TV gibi seçenekler belirtilmiştir. 

Tablo-38: Katılımcıların Kurumsal İtibarına İlişkin Görüşleri  

Sizce kurumsal itibar nedir? Sayı (n) Yüzde (%) 

Kurumun kamuoyu tarafından nasıl algılandığıdır. 230 57,1 

Kurumun en önemli değeridir. 164 40,7 
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Pazarda farklılık yaratmaktır. 161 40 

Marka, imaj ve kimlik unsurlarının dış çevreye 

yansımasıdır. 

217 53,8 

Paydaşların duyduğu güvenin yansımasıdır. 122 30,3 

Dış çevrenin kuruma karşı gösterdiği olumlu tutumlar 

bütünüdür. 

142 35,2 

 Yapılan literatür çalışma neticesinde geniş anlamda kurumsal itibar “bir 

işletmenin paydaşları tarafından nasıl algılandığı” olarak ifade edilmektedir.  

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların %57,1’i bu 

görüşü doğrulamaktadır. Ayrıca “marka, imaj ve kimlik unsurlarının dış çevreye 

yansıması” seçeneği de cevaplayıcıların %53,8’i tarafından işaretlenmiştir. 

3. 5. 2. Kurumsal İtibar ve Sosyal Medya Boyutlarına İlişkin Önem  

Dereceleri 

Bu bölümde anket formunun ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer alan 

ifadelerin önem derecelerini belirlemeye yönelik betimleyici istatistiksel analizlerin 

sonuçları sunulmuştur.  

Bu kapsamda  katılımcılara kurumsal itibar algılarını belirlemek için 6 ana 

boyutta (duygusal çekicilik, ürün ve hizmetler, vizyon ve liderlik, çalışma ortamı, 

sosyal sorumluluk ve finansal performans) 20 maddelik sorular yöneltilmiştir. Bu 

kapsamda  katılımcılara sosyal medya algılarını belirlemek için 8 ana boyutta (bilgi 

edinme, paylaşım ve aidiyet, etkileşim ve güven, yararlanma, çelişki, kullanım, 

firmalara yönelik değerlendirme, genel değerlendirme) 24 maddelik sorular 

yöneltilmiştir. 

Bu boyutların maddelerinin ortalamalarının birbirine göre farklılık gösterip 

göstermediği veriler normal dağılım göstermediğinden tesadüf blokları deneme 

deseninde Friedman testi uygulanmamıştır. 
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3.  5. 2. 1. Kurumsal İtibar Boyutlarına İlişkin Önem Dereceleri 

Tablo-39: Duygusal Çekicilik Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Duygusal Çekicilik Ort. Std. Sap. 

Kullandığım GSM operatörü hakkında olumlu hislere sahibim 3,25 1,18 

Kullandığım GSM operatörü saygın bir şirkettir 3,34 1,08 

Kullandığım GSM operatörüne güvenirim. 3,22 1,11 

Notlar:  

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 8,916; p< 0,05 sonuçları 

istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

kurumsal itibar alt boyutlarından duygusal çekicilik boyutuna ilişkin ifadeler 

içerisinde en yüksek katılımı (ort: 3,34) “Kullandığım GSM operatörü saygın bir 

şirkettir” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. Yani araştırmaya katılan 

cevaplayıcıların genel olarak kullandıkları GSM operatörünü saygın bir şirket olarak 

algıladıkları sonucuna varılabilir. Fakat duygusal çekicilik boyutu içerisinde en 

düşük ortalamayı (ort: 3,22) “Kullandığım GSM operatörüne güvenirim.” ifadesinin 

alması da GSM operatörleri için dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo-40: Ürün ve Hizmetler Boyutuna İlişkin Önem Derecesi  

Ürün ve Hizmetler Ort. Std. 

Sap. 

Kullandığım GSM operatörü sunduğu hizmetlerin arkasında durmaktadır. 3,23 1,12 

Kullandığım GSM operatörü sürekli yeni ürün ve hizmetler sunmaktadır. 3,32 1,13 
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Kullandığım GSM operatörü kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır. 3,22 1,11 

Kullandığım GSM operatörü, ödenen paranın karşılığını tam olarak veren 

ürün ve hizmetler sunmaktadır. 

3,18 1,18 

Notlar: 

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 4,773; p< 0,05 sonuçları 

istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

kurumsal itibar alt boyutlarından ürün ve hizmetler boyutuna ilişkin ifadeler 

içerisinde en yüksek katılımı (ort:3,32) “Kullandığım GSM operatörü sürekli yeni 

ürün ve hizmetler sunmaktadır” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. Yani 

araştırmaya katılan cevaplayıcıların genel olarak kullandıkları GSM operatörünü 

sürekli yeni ürün ve hizmetler sunan ve yenilikçi olarak algıladıkları sonucuna 

varılabilir. Fakat ürün ve hizmetler boyutu içerisinde en düşük ortalamayı (ort:3,18) 

“Kullandığım GSM operatörü, ödenen paranın karşılığını tam olarak veren ürün ve 

hizmetler sunmaktadır” ifadesinin alması da GSM operatörlerinin dikkate alması 

gereken bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo-41: Vizyon ve Liderlik Boyutuna İlişkin Önem Derecesi  

Vizyon ve Liderlik Ort. Std. Sap. 

Kullandığım GSM operatörü mükemmel yöneticilere sahiptir 2,93 1,02 

Kullandığım GSM operatörü gelecek icin acık bir vizyona 

sahiptir. 

3,20 1,04 

Kullandığım GSM operatörü pazar fırsatlarından yararlandığını 

düşünüyorum.  

3,29 1,04 
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Notlar: 

(i)  n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 83,122; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

kurumsal itibar alt boyutlarından vizyon ve liderlik boyutuna ilişkin ifadeler 

içerisinde en yüksek katılımı (ort: 3,39) “Kullandığım GSM operatörü pazar 

fırsatlarından yararlandığını düşünüyorum” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan cevaplayıcılar genel olarak kullandıkları GSM operatörün pazar 

fırsatlarından yararlandığı görüşünde oldukları sonucuna varılabilir. Vizyon ve 

liderlik boyutu içerisinde en düşük ortalamayı (ort: 2,93) “Kullandığım GSM 

operatörü mükemmel yöneticilere sahiptir” ifadesinin alması da GSM operatörleri 

tepe yönetiminin dikkate alması gereken bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo-42: Çalışma Ortamı Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Çalışma Ortamı Ort. Std. Sap. 

Kullandığım GSM operatörü iyi yönetildiğini düşünüyorum. 3,13 1,01 

Kullandığım GSM operatörü çalışmak için iyi bir şirket olduğunu 

düşünüyorum.  

3,18 1,10 

Kullandığım GSM operatörü yetenekli çalışanları sahip olduğunu 

düşünüyorum.  

3,17 1,04 

Notlar:  

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 11,448; p< 0,05 sonuçları 

istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

kurumsal itibar alt boyutlarından çalışma ortamı boyutuna ilişkin ifadeler içerisinde 

en yüksek katılımı (ort: 3,18) “Kullandığım GSM operatörü çalışmak için iyi bir 

şirket olduğunu düşünüyorum” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. Araştırmaya 

katılan cevaplayıcılar genel olarak kullandıkları GSM operatörün çalışmak için iyi 

bir şirket olarak algıladıkları sonucuna varılabilir. Çalışma ortamı boyutu içerisinde 

en düşük ortalamayı (ort: 3,13) “Kullandığım GSM operatörü iyi yönetildiğini 

düşünüyorum” ifadesinin alması da GSM operatörleri tepe yönetiminin dikkate 

alması gereken bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo-43: Sosyal Sorumluluk Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Sosyal Sorumluluk Ort. Std. Sap. 

Kullandığım GSM operatörü topluma yararlı olan faaliyetleri 

desteklemektedir. 

3,19 1,05 

Kullandığım GSM operatörü çevreye karşı duyarlıdır. 3,15 1,07 

Kullandığım GSM operatörü insanlara karşı çok saygılıdır / iyi 

davranmaktadır. 

3,18 1,10 

Notlar: 

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 12,524; p< 0,05 sonuçları 

istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

kurumsal itibar alt boyutlarından sosyal sorumluluk boyutuna ilişkin ifadeler 

içerisinde en yüksek katılımı (ort: 3,19) “Kullandığım GSM operatörü topluma 

yararlı olan faaliyetleri desteklemektedir” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan cevaplayıcılar genel olarak kullandıkları GSM operatörün 

topluma yararlı olan faaliyetlerine desteklediği yönünde bir algıya sahip oldukları 
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sonucuna varılabilir. Sosyal sorumluluk boyutu içerisinde en düşük ortalamayı (ort: 

3,15) “Kullandığım GSM operatörü çevreye karşı duyarlıdır” ifadesinin alması da 

GSM operatörlerinin dikkate alması gereken önemli bir sonuç olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Tablo-44: Finansal Performans Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Finansal Performans Ort. Std. Sap. 

Kullandığım GSM operatörünün karlılık düzeyi yüksek 

olduğunu düşünüyorum. 

3,24 1,10 

Kullandığım GSM operatöründe yatırım yapmak riskli 

olmadığını düşünüyorum.  

3,20 1,05 

Kullandığım GSM operatörü rakiplerinden daha iyi performans 

göstermektedir. 

3,14 1,16 

Kullandığım GSM operatörünün gelecekteki büyüme beklentisi 

yüksek olduğunu düşünüyorum. 

3,31 1,10 

Notlar: 

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 17,668; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların 

kurumsal itibar alt boyutlarından finansal performans boyutuna ilişkin ifadeler 

içerisinde en yüksek katılımı (ort: 3,31) “Kullandığım GSM operatörünün 

gelecekteki büyüme beklentisi yüksek olduğunu düşünüyorum” ifadesine 

gösterdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan cevaplayıcıların genel olarak 

kullandıkları GSM operatörünü gelecekte yüksek bir büyüme beklentisi içerisinde 

oldukları sonucuna varılabilir. Finansal performans boyutu içerisinde en düşük 
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ortalamayı (ort: 3,14) “Kullandığım GSM operatörü rakiplerinden daha iyi 

performans göstermektedir” ifadesinin alması GSM operatörlerinin dikkat etmesi ve 

üzerine durması gereken bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

3. 5. 2. 2. Sosyal Medya Boyutlarına İlişkin Önem Dereceleri 

Tablo-45: Bilgi Edinme Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Bilgi Edinme Ort. Std. Sap. 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri hakkında bilgi 

almamı sağlar. 

3,09 1,04 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin web sitelerine 

ulaşmamı sağlar. 

3,22 0,95 

Sosyal paylaşım sitelerindeki GSM operatörleri hakkında 

yapılan yorumlar seçimlerimde etkili olur. 

3,20 0,98 

Notlar: 

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 8,889; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyal 

medya alt boyutlarından bilgi edinme boyutuna ilişkin ifadeler içerisinde en yüksek 

katılımı (ort: 3,22) “Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin web sitelerine 

ulaşmamı sağlar” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan 

cevaplayıcılar GSM operatörlerinin web sitelerine ulaşmak için sosyal medya 

araçlarından yararlandıkları sonucuna varılabilir. Bilgi edinme boyutu içerisinde en 

düşük ortalamayı (ort: 3,09) “Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri hakkında 

bilgi almamı sağlar” ifadesinin alması GSM operatörlerinin dikkate alması gereken 

önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya araçlarını kullanan GSM 
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operatörleri kullanıcıların kolaylıkla bilgi alabileceği şeklinde kullanmaya özen 

göstermelidir. 

Tablo-46: Paylaşım ve Aidiyet Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Paylaşım ve Aidiyet Ort. Std. Sap. 

Sosyal paylaşım siteleri, kullandığım GSM operatörü ile 

iletişime geçmemi sağlar.  

3,11 0,99 

GSM operatörü ile yaşadığım deneyimlerimi ve yorumlarımı, 

sosyal medyada paylaşırım. 

2,89 1,18 

Sosyal paylaşım siteleri, bir gruba ait olduğumu hissettirir. 2,91 1,15 

Notlar:  

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 13,885; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyal 

medya alt boyutlarından paylaşım ve aidiyet boyutuna ilişkin ifadeler içerisinde en 

yüksek katılımı (ort: 3,11) “Sosyal paylaşım siteleri, kullandığım GSM operatörü ile 

iletişime geçmemi sağlar” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan 

cevaplayıcılar GSM operatörleriyle iletişime geçmek için sosyal medya araçlarından 

faydalandıkları sonucuna varılabilir. Paylaşım ve aidiyet boyutu içerisinde en düşük 

ortalamayı (ort: 2,89) “GSM operatörü ile yaşadığım deneyimlerimi ve yorumlarımı, 

sosyal medyada paylaşırım” ifadesinin alması GSM operatörlerin dikkate alması 

gereken bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo-47: Etkileşim ve Güven Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Etkileşim ve Güven Ort. Std. Sap. 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerine ilişkin paylaşılanları 

inandırıcı bulurum.  

2,98 1,07 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörleri hakkındaki 

paylaşılanlar tercihimi etkilemektedir.  

3,04 1,05 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  hakkında yapılan 

yorumlardan etkilenirim.  

3,08 1,11 

Notlar:  

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 12,717; p< 0,05 sonuçları 

istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyal 

medya alt boyutlarından etkileşim ve güven boyutuna ilişkin ifadeler içerisinde en 

yüksek katılımı (ort: 3,08) “Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  hakkında 

yapılan yorumlardan etkilenirim.” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. Araştırmaya 

katılan cevaplayıcılar GSM operatörleri hakkında yapılan yorumlardan etkilendikleri 

sonucuna varılabilir. Etkileşim ve güven boyutu içerisinde en düşük ortalamayı (ort: 

2,98) “Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerine ilişkin paylaşılanları 

inandırıcı bulurum” ifadesi almış olsa da GSM operatörlerin dikkate alması gereken 

önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo-48: Yararlanma Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Yararlanma Ort. Std. Sap. 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin sayfalarındaki 

videoları izlerim.  

2,93 1,12 
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Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri hakkında yeni 

şeyler öğrenirim.  

3,11 1,10 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin pazarlama 

kampanyalarını takip ederim. 

3,06 1,10 

Notlar:  

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 10,793; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyal 

medya alt boyutlarından yararlanma boyutuna ilişkin ifadeler içerisinde en yüksek 

katılımı (ort: 3,11) “Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri hakkında yeni 

şeyler öğrenirim” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan 

cevaplayıcılar sosyal medya araçlarını kullanarak GSM operatörleri hakkında yeni 

şeyler öğrendikleri sonucuna varılabilir. Yararlanma boyutu içerisinde en düşük 

ortalamayı (ort: 2,93) “Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin 

sayfalarındaki videoları izlerim” ifadesi almış olsa da GSM operatörlerin dikkate 

alması gereken bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo-49: Çelişki Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Çelişki Ort. Std. Sap. 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  hakkında faydalı 

bilgilere ulaşmak mümkün değildir.  

2,97 1,02 

Sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraflar ve videolara yorumlarda 

bulunmak karmaşık işlemler gerektirir.  

2,86 1,07 

Sosyal paylaşım sitelerini güvenli bulmuyorum. 3,09 1,12 
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Notlar:  

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 10,793; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyal 

medya alt boyutlarından çelişki boyutuna ilişkin ifadeler içerisinde en yüksek 

katılımı (ort: 3,09) “Sosyal paylaşım sitelerini güvenli bulmuyorum” ifadesine 

gösterdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan cevaplayıcılar sosyal medya 

araçlarını fazla güvenilir bulmadıkları sonucuna varılabilir. Çelişki boyutu içerisinde 

en düşük ortalamayı (ort: 2,86) “Sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraflar ve videolara 

yorumlarda bulunmak karmaşık işlemler gerektirir” ifadesinin alması GSM 

operatörlerin dikkate alması gereken önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo-50: Kullanım Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Kullanım Ort. Std. Sap. 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin sayfalarında 

yorumlarda bulunurum.  

2,70 1,14 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin hayranı ya da 

takipçisi olarak yenilikleri öğrenirim.  

2,83 1,12 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri ve tüketicileri 

arasındaki iletişimin artmasında olumlu etkiler yaratır. 

3,12 1,07 

Notlar:  

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 36,552; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyal 

medya alt boyutlarından kullanım boyutuna ilişkin ifadeler içerisinde en yüksek 

katılımı (ort: 3,12) “Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri ve tüketicileri 

arasındaki iletişimin artmasında olumlu etkiler yaratır” ifadesine gösterdikleri 

görülmektedir. Araştırmaya katılan cevaplayıcılar sosyal medya araçlarını sayesinde 

GSM operatörleri ve tüketiciler arasındaki iletişimin olumlu yönde etkilendiği 

düşündükleri sonucuna varılabilir. Kullanım boyutu içerisinde en düşük ortalamayı 

(ort: 2,70) “Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin sayfalarında 

yorumlarda bulunurum” ifadesinin alması GSM operatörlerin dikkate alması gereken 

önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo-51: Firmalara Yönelik Değerlendirme Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Firmalara Yönelik Değerlendirme Ort. Std. Sap. 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin bilinirliğinin 

artmasında olumlu etkiler yaratır.  

3,13 1,09 

GSM operatörleri, yaptıkları kampanyalarını, sosyal paylaşım 

sitelerinde daha kolay  duyurur. 

3,29 1,05 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin imajı üzerine 

olumlu etkiler yaratır. 

3,24 1,04 

Notlar:  

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 9,083; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyal 

medya alt boyutlarından firmalara yönelik değerlendirme boyutuna ilişkin ifadeler 

içerisinde en yüksek katılımı (ort: 3,24) “Sosyal paylaşım siteleri, GSM 
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operatörlerinin imajı üzerine olumlu etkiler yaratır” ifadesine gösterdikleri 

görülmektedir. Araştırmaya katılan cevaplayıcılar sosyal medya araçlarını sayesinde 

GSM operatörlerin imajı üzerine olumlu etkiler oluşturdukları yönünde bir algıya 

sahip oldukları sonucuna varılabilir. Firmalara yönelik değerlendirme boyutu 

içerisinde en düşük ortalamayı (ort: 3,13) “Sosyal paylaşım siteleri, GSM 

operatörlerinin bilinirliğinin artmasında olumlu etkiler yaratır” ifadesinin alması 

GSM operatörlerin dikkate alması gereken önemli bir sonuç olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Tablo-52: Genel Değerlendirme Boyutuna İlişkin Önem Derecesi 

Genel Değerlendirme Ort. Std. Sap. 

Sosyal paylaşım sitelerinin varlığı sayesinde bir tüketici olarak 

kendimi daha bilinçli hissederim.  

3,08 1,06 

Bir telefon kullanıcısı olarak sosyal paylaşım sitelerinden GSM 

operatörleri  hakkında bilgi edinirim.  

3,06 1,08 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri  hakkında 

düşüncelerimi etkiler. 

3,09 1,08 

Notlar: 

(i) n= 403, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum 

anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 19,854; p< 0,05 

sonuçları istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyal 

medya alt boyutlarından genel değerlendirme boyutuna ilişkin ifadeler içerisinde en 

yüksek katılımı (ort: 3,09) “Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri  hakkında 

düşüncelerimi etkiler” ifadesine gösterdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan 

cevaplayıcılar sosyal medya araçlarının GSM operatörleri hakkında düşüncelerini 
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etkiledikleri sonucuna varılabilir. Genel değerlendirme boyutu içerisinde en düşük 

ortalamayı (ort: 3,06) “Bir telefon kullanıcısı olarak sosyal paylaşım sitelerinden 

GSM operatörleri  hakkında bilgi edinirim” ifadesinin alması GSM operatörlerin 

dikkate alması gereken önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

3. 5. 3. Faktör Analizi 

Sosyal medya kullanıcılarının GSM operatörü şirketlerine yönelik kurumsal 

itibar ölçeğine ilişkin ölçeğin araştırmaya katılan cevaplayıcılar tarafından kaç farklı 

alt boyutta algılandığını tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Veri setinin 

faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

örneklem yeterliliği testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda KMO değeri 0,960 ile 0.50’nin üzerinde ve Bartlett testinin kuyruk 

olasılığının 0.05 önem derecesinde anlamlı olduğu dolayısıyla veri setinin faktör 

analizine uygun olduğu belirlenmiştir. 

Tablo-53: Kurumsal İtibar Faktör Analizi 

Faktör Madde 

 

Faktör Yükleri 

Cronba

ch 

Alpha 

1 2 3   

E
n

te
ll

ek
tü

el
 S

er
m

a
y

e 
v

e 
T

o
p

lu
m

sa
l 

B
il

in
ç Kullandığım GSM operatörü çalışmak için iyi bir şirket 

olduğunu düşünüyorum. 

0,78 

  

  

  

  

  

 0,94 

  

  

  

  

Kullandığım GSM operatörü yetenekli çalışanlara sahip 

olduğunu düşünüyorum. 

0,76 

  Kullandığım GSM operatörü topluma yararlı olan 

faaliyetleri desteklemektedir. 

0,71 

  Kullandığım GSM operatörü çevreye karşı duyarlıdır. 0,69 

  Kullandığım GSM operatörü iyi yönetildiğini 

düşünüyorum. 

0,68 
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Kullandığım GSM operatörü pazar fırsatlarından 

yararlandığını düşünüyorum. 

0,59 

  Kullandığım GSM operatörü gelecek icin açık bir 

vizyona sahiptir. 

0,59 

  Kullandığım GSM operatörü insanlara karşı çok 

saygılıdır / iyi davranmaktadır. 

0,57 

  Kullandığım GSM operatörü mükemmel yöneticilere 

sahiptir 

0,56 

  

F
a

rk
lı

lı
k

 v
e 

G
ü

v
en

 V
er

m
e
 

Kullandığım GSM operatörüne güvenirim. 

 

0,78 

 

  

  

 0,93 

  

  

  

  

Kullandığım GSM operatörü hakkında olumlu hislere 

sahibim. 

 

0,78 

 Kullandığım GSM operatörü sunduğu hizmetlerin 

arkasında durmaktadır. 

 

0,77 

 Kullandığım GSM operatörü saygın bir şirkettir. 

 

0,74 

 Kullandığım GSM operatörü kaliteli ürün ve hizmetler 

sunmaktadır. 

 

0,74 

 Kullandığım GSM operatörü sürekli yeni ürün ve 

hizmetler sunmaktadır. 

 

0,59 

 Kullandığım GSM operatörü, ödenen paranın karşılığını 

tam olarak veren ürün ve hizmetler sunmaktadır. 

 

0,57 

 

F
in

a
n

sa
l 

G
ü

v
en

il
ir

li
k

 

Kullandığım GSM operatörünün karlılık düzeyi yüksek 

olduğunu düşünüyorum. 

  

0,78 

  

  

 0,85 

  

Kullandığım GSM operatöründe yatırım yapmak riskli 

olmadığını düşünüyorum. 

  

0,77 

Kullandığım GSM operatörünün gelecekteki büyüme 

beklentisi yüksek olduğunu düşünüyorum. 

  

0,63 
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Kullandığım GSM operatörü rakiplerinden daha iyi 

performans göstermektedir. 

  

0,50 

Özdeğer 

 12,33 0,99 0,77   

Açıklanan Varyans (%) 

 27,136 25,501 17,875   

Toplam Varyans (%) 

 

70,512 

  

Notlar:  

(i) Varimax Rotasyonlu Asal Bileşenler Analizi 

 (ii) KMO = 0.960, Bartlett Testi = 6934,754036; p< 0.001 

 

Temel bileşenler yöntemi ve Varimax rotasyonu yöntemi kullanılarak sorular 

analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda 20 sorudan oluşan kurumsal itibar 

ölçeğinin ankete katılan cevaplayıcılar tarafından 3 alt boyutta algılandığı 

belirlenmiştir. Faktörler sırası ile Entellektüel Sermaye ve Toplumsal Bilinç (9 

madde), Farklılık (Differentiation) ve Güven Verme (7 madde) ve Finansal 

Güvenilirlik (4 madde) olarak adlandırılmıştır. Toplam açıklanan varyans % 70,512 

olarak bulunmuştur. Bu varyansa faktör 1 boyutunun katkısı % 27,136, faktör 2 

boyutunun katkısı %25,501 ve faktör 3 boyutunun katkısı %17,875 oranında 

olmuştur. 

Faktörlerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında Cronbach Alpha katsayısı 

değerlerinden yararlanılmıştır. Bu katsayı, sorular arası korelasyona bağlı uyum 

değeridir. Cronbach Alpha değeri faktör altındaki soruların toplamdaki güvenilirlik 

seviyelerini göstermektedir. Üniversite ile ilgili yeterlilik ölçeğinin boyutlarına 

ilişkin Cronbach Alpha değerleri ise sırasıyla % 94,0; %93,7 ve %  85,3 olarak 
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bulunmuş ve bu değerler % 70’in üstünde yer aldığı için faktörlerin mükemmel 

düzeyde güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal medya kullanıcılarının GSM operatörü şirketlerine yönelik sosyal 

medya ölçeğine ilişkin ölçeğin araştırmaya katılan cevaplayıcılar tarafından kaç 

farklı alt boyutta algılandığını tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Veri 

setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

örneklem yeterliliği testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda KMO değeri 0,934 ile 0.50’nin üzerinde ve Bartlett testinin kuyruk 

olasılığının 0.05 önem derecesinde anlamlı olduğu dolayısıyla veri setinin faktör 

analizine uygun olduğu belirlenmiştir. 

Tablo-54: Sosyal Medya Faktör Analizi 

Faktör Madde 

 

Faktör Yükleri 

Cronba

ch 

Alpha 

 1 2 3 4 

E
tk

il
eş

im
 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM 

operatörlerinin sayfalarındaki videoları 

izlerim. 0,76   

 

0,921 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM 

operatörlerine ilişkin paylaşılanları inandırıcı 

bulurum. 0,69   

 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM 

operatörlerinin hayranı ya da takipçisi olarak 

yenilikleri öğrenirim. 0,68   

 

Sosyal paylaşım siteleri, bir gruba ait 

olduğumu hissettirir. 0,64   

 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM 

operatörlerinin sayfalarında yorumlarda 

bulunurum. 0,64   
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GSM operatörü ile yaşadığım deneyimlerimi 

ve yorumlarımı, sosyal medyada paylaşırım. 0,63   

 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM 

operatörlerinin pazarlama kampanyalarını 

takip ederim. 0,60   

 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  

hakkında yapılan yorumlardan etkilenirim. 0,58   

 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri  

hakkında düşüncelerimi etkiler. 0,58   

 

Bir telefon kullanıcısı olarak sosyal paylaşım 

sitelerinden GSM operatörleri  hakkında bilgi 

edinirim. 0,56 

 

 

 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri 

hakkında yeni şeyler öğrenirim. 0,55 

 

 

 

G
ü

n
ce

l 
K

a
lm

a
 v

e 
E

tk
il

en
m

e 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörleri 

hakkındaki paylaşılanlar tercihimi 

etkilemektedir. 0,55 

 

 

 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin 

imajı üzerine olumlu etkiler yaratır.  0,81  

 

0,880 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin 

bilinirliğinin artmasında olumlu etkiler yaratır.  0,81  

 

GSM operatörleri, yaptıkları kampanyalarını, 

sosyal paylaşım sitelerinde daha kolay  

duyurur.  0,80  

 

Sosyal paylaşım sitelerinin varlığı sayesinde 

bir tüketici olarak kendimi daha bilinçli 

hissederim.  0,62  

 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri ve 

tüketicileri arasındaki iletişimin artmasında 
 0,62  
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olumlu etkiler yaratır. 
İl

et
iş

im
 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin 

web sitelerine ulaşmamı sağlar.   0,82 

 

0,857 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri 

hakkında bilgi almamı sağlar.   0,79 

 

Sosyal paylaşım sitelerindeki GSM 

operatörleri hakkında yapılan yorumlar 

seçimlerimde etkili olur.   0,70 

 

Sosyal paylaşım siteleri, Kullandığım GSM 

operatörü ile iletişime geçmemi sağlar.   0,64 

 

T
em

k
in

li
 Y

a
k

la
şı

m
 

Sosyal paylaşım sitelerini güvenli 

bulmuyorum.    0,83 

0,763 

Sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraflar ve 

videolara yorumlarda bulunmak karmaşık 

işlemler gerektirir.    0,82 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  

hakkında faydalı bilgilere ulaşmak mümkün 

değildir.    0,77 

Özdeğer 

 

10,26 2,42 1,41 1,30 

 Açıklanan Varyans (%) 

 

23,320 17,409 14,058 9,434 

 Toplam Varyans (%) 

 

64,220 

 Notlar: 

(i) Varimax Rotasyonlu Asal Bileşenler Analizi 

(ii) KMO = 0.934, Bartlett Testi =5861,971 ; p< 0.001 
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Temel bileşenler yöntemi ve Varimax rotasyonu yöntemi kullanılarak sorular 

analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda 24 sorudan oluşan kurumsal itibar 

ölçeğinin ankete katılan cevaplayıcılar tarafından 4 alt boyutta algılandığı 

belirlenmiştir. Faktörler sırası ile Etkileşim (11 madde), Güncel kalma ve 

Etkilenme (5 madde), İletişim (4 madde) ve Temkinli Yaklaşım (3 madde)  olarak 

adlandırılmıştır. Toplam açıklanan varyans % 64,220 olarak bulunmuştur. Bu 

varyansa faktör 1 boyutunun katkısı % 23,320, faktör 2 boyutunun katkısı %17,409, 

faktör 3 boyutunun katkısı % 14,058 ve faktör 4 boyutunun katkısı % 9,434 oranında 

olmuştur. 

Faktörlerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında Cronbach Alpha katsayısı 

değerlerinden yararlanılmıştır. Bu katsayı sorular arası korelasyona bağlı uyum 

değeridir. Cronbach Alpha değeri faktör altındaki soruların toplamdaki güvenilirlik 

seviyelerini göstermektedir. Üniversite ile ilgili yeterlilik ölçeğinin boyutlarına 

ilişkin Cronbach Alpha değerleri ise sırasıyla % 92,1; %88,0, %  85,7 ve  % 76,3 

olarak bulunmuş ve bu değerler % 70’in üstünde yer aldığı için faktörlerin 

mükemmel düzeyde güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

3. 5. 4. Fark testleri 

Katılımcılar arasında sosyal medya ve kurumsal itibar algısında farkların olup 

olmadığını ortaya konması adına fark testleri yapılmıştır. Bu testler; belirli cinsiyet, 

yaş, eğitim durumu, meslek ve gelir durumuna ait katılımcılar arasında 

uygulanmıştır. Bu analız kısmında hipotezler kurularak istatistikksel sonuçlar ilgili 

tablolarda sunulmuştur. 

3. 5. 4. 1. Sosyal Medya Boyutlarına İlişkin Fark Testleri 

 Bayan ve bay katılımcıların sosyal medya ölçeği boyutları maddelerine 

katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için aşağıdaki hipotezler 

kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-55’te sunulmuştur. 

H0: Erkek ve kadınların sosyal medya ölçeği boyutları maddelerine katılım 

değerlerinin ortalamaları eşit değildir. 
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H1: Erkek ve kadınların sosyal medya ölçeği boyutları maddelerine katılım 

değerlerinin ortalamaları eşittir. 

Tablo-55: Sosyal Medya Ölçeği Boyutlarına İlişkin Cinsiyet Bakımından Fark Testi 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde sosyal medya ölçeği faktörlerine cinsiyet 

değişkenine göre katılım düzeyleri ile ilgili t testi sonuçlarına göre p değerleri 

0,05’den büyük olan maddeler için H0 hipotezi kabul edilir. Yani sosyal medya 

ölçeği faktörleri maddelerine ilişkin ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar göstermemektedir. 

Yaş bakımından katılımcıların sosyal medya ölçeği boyutları maddelerine 

katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için aşağıdaki hipotezler 

kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-56’da sunulmuştur. 

H0: Sosyal medya ölçeği faktörlerine göre yaş değişkeni gruplarının katılım 

değerleri ortalamaları eşit değildir. 

Sosyal Medya Ölçeği 

Boyutları 

Bay 

(n=249) 

 

Bayan 

(n=154) 

 

t Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
T p 

Etkileşim 2,965 0,81 2,984 0,82 -0,223 0,82 

Güncel kalma ve etkilenme 3,106 0,84 3,234 0,82 -1,492 0,13 

İletişim 3,109 0,80 3,238 0,88 -1,512 0,13 

Temkinli Yaklaşım 2,979 0,86 2,978 0,92 0,017 0,98 
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H1: Sosyal medya ölçeği faktörlerine göre yaş değişkeni gruplarının katılım 

değerleri ortalamaları eşittir. 

Tablo-56: Sosyal Medya Ölçeği Boyutlarına İlişkin Yaş Grupları Bakımından Fark Testi 

 

Yukarıdaki tabloya göre; sosyal medya ölçeği boyutları için  (p >0,05) yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık yoktur. 

Eğitim durumunu esas alarak katılımcıların sosyal medya ölçeği boyutları 

maddelerine katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için 

aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-57’de sunulmuştur. 

H0: Sosyal medya ölçeği faktörlerine göre eğitim durumu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşit değildir. 

H1: Sosyal medya ölçeği faktörlerine göre eğitim durumu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşittir. 

Sosyal Medya 

Ölçeği Boytları 

25 yaş ve 

altı 

(n=209) 

26-35 

(n=74) 

36-45 

(n=60) 

46-55 

(n=54) 

56 yaş ve 

üzeri 

(n=6) 

Anova Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
F p 

Etkileşim 2,89 

 

0,87 

 

3,07 

 

0,87 

 

3,02 

 

0,61 

 

3,12 

 

0,67 

 

2,85 1,27 1,29 0,273 

Güncel kalma ve 

etkilenme 

3,14 

 

0,90 

 

3,36 

 

0,80 

 

2,96 

 

0,72 

 

3,16 

 

0,70 

 

3,06 1,30 1,955 0,101 

İletişim 3,16 

 

0,95 

 

3,22 

 

0,83 

 

3,09 

 

0,56 

 

3,16 

 

0,54 

 

3,13 1,34 0,185 0,946 

Temkinli 

Yaklaşım 

2,93 

 

0,95 

 

3,05 

 

0,92 

 

3,11 

 

0,74 

 

2,88 

 

0,69 

 

3,28 1,08 0,916 0,455 
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Tablo-57: Sosyal Medya Ölçeği Boyutlarına İlişkin Eğitim Durumu Bakımından Fark Testi 

Yukarıdaki tabloya göre; sosyal medya ölçeği boyutları için  (p >0,05) eğitim 

grupları arasında anlamlı farklılık yoktur. 

Meslek gruplarını esas alarak katılımcıların sosyal medya ölçeği boyutları 

maddelerine katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için 

aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-58’de sunulmuştur. 

H0: Sosyal medya ölçeği faktörlerine göre meslek grubu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşit değildir. 

H1: Sosyal medya ölçeği faktörlerine göre meslek grubu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşittir. 

Tablo-58: Sosyal Medya Ölçeği Boyutlarına İlişkin Meslek Bakımından Fark Testi 

Sosyal Medya 

Ölçeği Boytları 

İlköğretim 

(n=15) 

Lise 

(n=61) 

Lisans 

(n=288) 

Lisansüstü 

(n=39) 

Anova Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
F p 

Etkileşim 3,09 1,05 3,20 1,01 2,92 0,76 2,95 0,80 1,986 0,115 

Güncel kalma ve 

etkilenme 3,17 1,04 3,22 1,08 3,12 0,78 3,30 0,74 0,658 0,579 

İletişim 3,03 1,07 3,18 1,08 3,16 0,74 3,15 0,97 0,135 0,939 

Temkinli 

Yaklaşım 2,91 1,08 3,10 1,06 2,97 0,85 2,87 0,85 0,626 0,598 

Sosyal Medya Ölçeği 

Boytları 

Öğrenci 

(n=181) 

Memur 

(n=110) 

Özel Sektör 

(n=63) 

Diğer 

(n=49) 

Anova Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
F p 
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Yukarıdaki tabloya göre; sosyal medya ölçeği boyutlarından Etkileşim ve Temkinli 

Yaklaşım faktörleri için  (p >0,05) meslek grupları arasında anlamlı farklılık yoktur. 

Ayrıca Güncel kalma ve etkilenme ve de İletişim faktörleri değişkenleri için meslek 

grupları ortalamaları anlamlı farklılık göstermektedir. 

              Katılımcıların gelir dağılımını esas alarak sosyal medya ölçeği boyutları 

maddelerine katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için 

aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-59’da sunulmuştur. 

H0: Sosyal medya ölçeği faktörlerine göre gelir durumu değişkeni gruplarının 

katılım değerleri ortalamaları eşit değildir. 

H1: Sosyal medya ölçeği faktörlerine göre gelir durumu değişkeni gruplarının 

katılım değerleri ortalamaları eşittir. 

Tablo-59: Sosyal Medya Ölçeği Boyutlarına İlişkin Gelir Bakımından Fark Testi 

Etkileşim 2,86 0,88 3,01 0,67 3,25 0,83 2,96 0,84 3,712 0,012 

Güncel kalma ve 

etkilenme 3,09 0,91 3,03 0,73 3,38 0,73 3,38 0,84 3,925 0,009 

İletişim 3,09 0,93 3,09 0,55 3,45 0,81 3,19 0,95 3,330 0,020 

Temkinli Yaklaşım 2,97 0,95 2,98 0,68 3,14 0,97 2,80 0,95 1,375 0,250 

Sosyal Medya 

Ölçeği Boytları 

500 TL ve 

altı 

(n=130) 

501-1000 

TL 

(n=80) 

1001-2000 

TL 

(n=53) 

2001 TL ve 

üstü 

(n=140) 

Anova Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
F p 

Etkileşim 2,90 0,93 2,83 0,84 3,13 0,86 3,06 0,67 2,418 0,066 

Güncel kalma ve 

etkilenme 3,09 0,96 3,18 0,82 3,41 0,83 3,11 0,72 2,044 0,107 
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Yukarıdaki tabloya göre; sosyal medya ölçeği boyutları için  (p >0,05) gelir grupları 

arasında anlamlı farklılık yoktur.  

3. 5. 4. 2. Kurumsal İtibar Boyutlarına İlişkin Fark Testleri 

 Bayan ve bay katılımcıların kurumsal itibar boyutları maddelerine katılım 

değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için aşağıdaki hipotezler 

kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-60’ta sunulmuştur. 

H0: Erkek ve kadınların kurumsal itibar ölçeği boyutları maddelerine katılım 

değerlerinin ortalamaları eşit değildir. 

H1: Erkek ve kadınların kurumsal itibar ölçeği boyutları maddelerine katılım 

değerlerinin ortalamaları eşittir. 

Tablo-60: Kurumsal İtibar Ölçeği Boyutlarına İlişkin Cinsiyet Bakımından Fark Testi 

İletişim 3,08 1,00 3,17 0,83 3,37 0,90 3,15 0,61 1,486 0,218 

Temkinli 

Yaklaşım 3,06 0,97 2,77 0,89 3,04 0,93 3,00 0,78 2,018 0,111 

Kurumsal İtibar Ölçeği 

Boyutları 

Bay 

(n=249) 

Bayan 

(n=154) 

 

t Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
t p 

Entellektüel sermaye ve 

toplumsal bilinç 3,16 0,91 3,17 0,81 
-0,128 0,898 

Farklılık ve güven verme 3,19 0,97 3,37 0,95 -1,810 0,071 

Finansal güvenilirlik 3,26 0,94 3,23 0,89 0,327 0,744 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde kurumsal itibar ölçeği faktörlerine cinsiyet 

değişkenine göre katılım düzeyleri ile ilgili t testi sonuçlarına göre p değerleri 

0,05’den büyük olan maddeler için H0 hipotezi kabul edilir. Yani sosyal medya 

ölçeği faktörleri ölçeği maddelerine ilişkin ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar göstermemektedir. 

Yaş bakımından katılımcıların kurumsal itibar ölçeği boyutları maddelerine 

katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için aşağıdaki hipotezler 

kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-61’de sunulmuştur. 

H0: Kurumsal itibar ölçeği faktörlerine göre yaş değişkeni gruplarının 

katılım değerleri ortalamaları eşit değildir. 

H1: Kurumsal itibar ölçeği faktörlerine göre yaş değişkeni gruplarının 

katılım değerleri ortalamaları eşittir. 

Tablo-61: Kurumsal İtibar Ölçeği Boyutlarına İlişkin Yaş Grupları Bakımından Fark Testi 

Kurumsal İtibar 

Ölçeği Boytları 

25 yaş ve altı 

(n=209) 

26-35 

(n=74) 

36-45 

(n=60) 

46-55 

(n=54) 

56 yaş ve 

üzeri 

(n=6) 

Anova Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
F p 

Entellektüel 

sermaye ve 

toplumsal 

bilinç 3,13 0,83 3,36 0,86 2,98 0,99 3,17 0,82 3,65 1,21 2,166 0,072 

Farklılık ve 

güven verme 3,19 0,97 3,47 0,96 3,22 1,02 3,23 0,87 3,60 1,10 1,418 0,227 

Finansal 

güvenilirlik 3,22 0,93 3,41 0,87 3,07 0,95 3,29 0,89 3,79 1,17 1,745 0,139 
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Yukarıdaki tabloya göre; kurumsal itibar ölçeği boyutları için  (p >0,05) yaş grupları 

arasında anlamlı farklılık yoktur. 

Eğitim durumunu esas alarak katılımcıların kurumsal itibar ölçeği boyutları 

maddelerine katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için 

aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-62’de sunulmuştur. 

H0: Kurumsal itibar ölçeği faktörlerine göre eğitim durumu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşit değildir. 

H1: Kurumsal itibar ölçeği faktörlerine göre eğitim durumu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşittir. 

Tablo-62: Sosyal Medya Ölçeği Boyutlarına İlişkin Eğitim Durumu Bakımından Fark Testi 

 

Yukarıdaki tabloya göre; kurumsal itibar ölçeği boyutları için  (p <0,05) eğitim 

grupları arasında anlamlı farklılık vardır. 

Kurumsal İtibar 

Ölçeği Boytları 

İlköğretim 

(n=15) 

Lise 

(n=61) 

Lisans 

(n=288) 

Lisansüstü 

(n=39) 

Anova Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
F p 

Entellektüel 

sermaye ve 

toplumsal bilinç 3,35 0,81 3,38 0,97 3,07 0,86 3,41 0,71 3,589 0,014 

Farklılık ve güven 

verme 3,31 1,03 3,26 1,09 3,20 0,94 3,66 0,85 2,69 0,046 

Finansal 

güvenilirlik 3,60 1,02 3,57 0,99 3,14 0,88 3,44 0,91 5,261 0,001 
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Meslek gruplarını esas alarak katılımcıların sosyal medya ölçeği boyutları 

maddelerine katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için 

aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-63’te sunulmuştur. 

H0: Kurumsal itibar ölçeği faktörlerine göre meslek grubu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşit değildir. 

H1: Kurumsal itibar ölçeği faktörlerine göre meslek grubu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşittir. 

 

Tablo-63: Kurumsal İtibar Ölçeği Boyutlarına İlişkin Meslek Bakımından Fark Testi 

 

Yukarıdaki tabloya göre; kurumsal itibar ölçeği boyutları için  (p<0,05) 

meslek grupları arasında anlamlı farklılık vardır. 

Katılımcıların gelir dağılımını esas alarak sosyal medya ölçeği boyutları 

maddelerine katılım değerlerin ortalamarı arasında fark testi uygulanması için 

aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. Sonuçlar ise tablo-64’te sunulmuştur. 

Kurumsal itibar 

Ölçeği Boytları 

Öğrenci 

(n=181) 

Memur 

(n=110) 

Özel 

Sektör 

(n=63) 

Diğer 

(n=49) Anova Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
F p 

Entellektüel 

sermaye ve 

toplumsal bilinç 3,09 0,86 3,07 0,91 3,32 0,81 3,44 0,83 3,236 0,022 

Farklılık ve güven 

verme 3,15 0,99 3,17 0,94 3,51 0,91 3,51 0,91 3,719 0,012 

Finansal 

güvenilirlik 3,19 0,93 3,09 0,87 3,44 0,86 3,59 0,97 4,539 0,004 
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H0: Kurumsal itibar ölçeği faktörlerine göre gelir durumu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşit değildir. 

H1: Kurumsal itibar ölçeği faktörlerine göre gelir durumu değişkeni 

gruplarının katılım değerleri ortalamaları eşittir. 

 

Tablo-64: Kurumsal İtibar Ölçeği Boyutlarına İlişkin Gelir Bakımından Fark Testi 

 

Yukarıdaki tabloya göre; kurumsal itibar ölçeği boyutları için  (p >0,05) gelir 

grupları arasında anlamlı farklılık yoktur.  

 

3. 5. 5. Regresyon analizi 

Bu bölümde çalışmanın temelini oluşturan sosyal medya değişkeni ve alt 

değişkenleri ile kurumsal itibar değişkeni arasındaki ilişkilerin boyutu incelenecektir. 

Değişkenlerin arasındaki ilişkileri saptamak için kurulan hipotezler regresyon analizi 

Kurumsal İtibar 

Ölçeği Boytları 

500 TL ve 

altı 

(n=130) 

501-1000 

TL 

(n=80) 

1001-2000 

TL 

(n=53) 

2001 TL ve 

üstü 

(n=140) 

Anova Testi 

Ort. 
Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
Ort. 

Std. 

Sap. 
F P 

Entellektüel 

sermaye ve 

toplumsal bilinç 3,11 0,92 3,16 0,77 3,36 0,82 3,13 0,90 1,114 0,343 

Farklılık ve güven 

verme 3,10 1,05 3,29 0,89 3,53 0,82 3,28 0,96 2,611 0,051 

Finansal 

güvenilirlik 3,22 1,02 3,26 0,80 3,51 0,84 3,18 0,92 1,739 0,158 
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ile test edilmiştir. Ayrıca analizdeki değişkenlerin birbiri ile uyumu, birbirlerini 

açıklama güçleri, değişkenlerin ve modelin istatistiksel anlamlılıklarını test etmek 

için de korelasyon analizi ve regresyon analizi çıktılarından faydalanılmıştır. Bu 

kapsamda ele alınan ve test edilen hipoteze ilişkin kavramsal model şu şekilde 

özetlenebilir: 

 

Şekil-12: Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan kurumsal itibar değişkeni, 

sosyal medya kullanımı ve alt boyutları olan etkileşim, iletişim, güncel kalma ve 

erkilenme ve de temkinli yaklaşım değişkeni arasında doğrusal bir ilişkinin olup 

olmadığı SPSS programında saçılma diyagramı ile incelenmiştir. Bağımsız 

değişkenler ile bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş; 

değişkenler arasındaki Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış, sonra, doğrusal 

(enter) regresyon analizi tekniği uygulanmış ve sonuçlar açıklanmıştır. Araştırmada, 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

H0: Sosyal medya kullanım değişkeni ve alt boyutlarıı, kurumsal itibar 

algısı değişkenini açıklamada istatistiksel olarak anlamsızdır. 

H1: Sosyal medya kullanım değişkeni ve alt boyutlarıı, kurumsal itibar 

algısı değişkenini açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır. 

3. 5. 1. Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkiler: 

ETKİLEŞİM 

GÜNCEL KALMA VE ETKİLENME 

İLETİŞİM 

TEMKİNLİ YAKLAŞIM 

SOSYAL MEDYA 

KULLANIM 

DÜZEYİ 

KURUMSAL 

İTİBAR 
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Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki düzeyini ölçmek için 

yapılan korelasyon analizi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo-65: Pearson Korelasyon Katsayıları 

 

Kurumsal 

itibar 

Sosyal 

medya 

kullanımı 

 

Etkileşim 

 

İletişim 

Güncel 

kalma ve 

erkilenme 

 

Temkinli 

yaklaşım 

Kurumsal itibar 1      

Sosyal medya 

kullanımı 0,554 1     

Etkileşim 0,557 0,883 1    

İletişim 0,636 0,825 0,754 1   

Güncel kalma ve 

etkilenme 0,397 0,781 0,652 0,632 1  

Temkinli 

yaklaşım 0,064 0,475 0,228 0,079 0,051 1 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde bağımsız değişkenler arasında pozitif anlamlı 

ilişkinin varlığı tespit edilmiştir ve korelasyon katsayıları genel olarak 0,7’den küçük 

olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntının olmadığına karar 

verilebilir. 
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Tablo-66: Anova Tablosu 

Model 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Kareler 

Ortalama

sı 

F p 

Regresyon 
124,644 4 31,161 

72,55

3 0,000 

Artık 170,937 398 0,429   

Toplam 295,581 402    

a:Bağımsız Değişkenler: (Sabit), sosyal medya kullanımı, faktör 1,  faktör 2 , faktör 3 ve 

faktör 4 

b:Bağımlı Değişken: Kurumsal itibar 

 

Yukarıdaki ANOVA tablosu incelendiğinde F değeri 72,553 ve p değeri 0,00 

olduğundan H0 hipotezinin reddine karar verilir. Buna göre oluşturulan regresyon 

modeli genelde istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani kurumsal itibar algısı değişkenini 

sosyal medya kullanımı, Etkileşim,İletişim, Güncel kalma ve etkilenme 

veyaTemkinli yaklaşım değişkenlerinden en az biri ile tahmin etmek istatistiksel 

olarak mümkündür. 

Tablo-67: Regresyon Katsayıları 

Model 

Standardize 

Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart 

Katsayıl

ar 
t P 

B 
Std. 

Hata 
Beta 

(Sabit) 1,177 0,172  6,824 0,000 
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Etkileşim 0,229 0,067 0,219 3,415 0,001 

İletişim 0,529 0,062 0,519 8,528 0,000 

Güncel kalma ve 

etkilenme -0,075 0,054 -0,073 -1,392 0,165 

Temkinli yaklaşım -0,022 0,038 -0,023 -0,586 0,558 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Güncel kalma ve etkilenme ve Temkinli 

yaklaşım değişkenleri p değerleri 0,05’den büyük olduğu için istatistiksel olarak 

anlamlı değillerdir. Bunun dışındaki Etkileşim ve İletişim değişkenleri p değerleri 

0,05’den küçük olduğu için kurumsal itibar değişkenini açıklamada istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Şöyle ki: 

Kurumsal İtibar Algısı = 1,177 - 0,229 Etkileşim + 0,529 İletişim – 0,075 Güncel 

kalma ve etkilenme - 0,022 Temkinli yaklaşım 

 

Tablo-67: Regresyon Model Özeti 

R R2 
Düzeltilmiş 

R2 

Tahminin Std. 

Hatası 

0,649 0,422 0,416 0,65536 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde R ve R2 değerleri modelin açıklayıcılık 

gücünü göstermektedir. 

 Yapılan regresyon analizi sonucunda sosyal medya kullanımı değişkeni ve 

alt değişkenlerinin, kurumsal itibar algısı değişkenini açıklama oranı yaklaşık olarak 

% 42 olarak bulunmuştur.  
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 Yapılan analizler sonucunda kurumsal itibar algısının %42 gibi bir oranda sosyal 

medya kullanımı ve alt değişkenlerinden açıklanmış olması kurumsal itibar yönetiminde 

sosyal medya platformların kritik bir rol aldığını göstermektedir. Sonuçlara baktığımız 

zaman sosyal medya boyutlarından etkileşim ve iletişim kurumsal itibarı olumlu 

etkilemektedir. Buna göre işletmelerin sosyal medya platformları üzerine titizlikle 

durmalıdır. Ayrıca sosyal medya platformlarını konu alan stratejilerin düzenlenmesi 

kurumsal itibar yönetimine de katkı sağlayacaktır. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Finansal sağlamlık ve tüketiciler tarafından tercih edilir olması, başarılı 

işletmeleri diğer rakiplerinden ayırt eden en önemli özelliklerdir. Unutulmamalı ki 

işletmelerin temel varlık nedeni ikiye ayrılmaktadır. Birincisi varlığını sürdürmek ve 

toplum ihtiyaçlarını karşılayan  ürün/hizmetler üretmektir. İkinci varlık sebebi ise 

paydaşlarına (örn. yatırımcılarına) kazanç sağlamaktır. Bu gerçek bütün işletme 

faaliyetlerin merkezinde yer almaktadır.  

Başarabilmek için  birkaç faktör sayesinde mümkündür. Öncelikle işletme 

fonksiyonları (üretim, pazarlama, muhasebe-finans, insan kaynakları, yönetim) 

arasında entegrasyon sağlanması gerekmektedir. Sonrasında ise, tüketici istek ve 

ihtiyaçlarına uygun ürün/hizmetler üretilmeli ve bu ürün/hizmetlerin tüketicilere 

ulaştırılmalıdır.  

Faaliyetleri sırasında işletmeler birçok zorlukla karşılaşması bu sürecin doğal 

bir parçasıdır. Önemli olan geçmişte yapılan hata ve eksikliklerin gidirilmesidir. 

Tüketici zihninde yerleşmek için yapılan bütün faaliyetler ve atılan bütün adımların 

iyi planlanması esastır. Başarıya ulaştırma açısından ise pazarlama faaliyetleri kritik 

bir rol üstlenmektedir. Pazarlama karmasını ele alacak olursak (ürün, fiyat, 

promosyon, dağıtım) promosyon önemli ve vazgeçilmez nitelikte olduğu 

görülmektedir. Tüketiciler; en çok yarar sağlayan ürün ve hizmetleri üreten, bu ürün 

ve hizmetleri uygun bir fiyatla pazara sunan ve değer yaratan işletmeleri tercih 

etmektedir.  

İtibar, bir işletmenin sahip olduğu en önemli farlıklarından. Rekabet avantajo 

kazandıran kurumsal itibar işletme stratejisinde kritik bir röle sahiptir. 90’li yılların 

başında önem kazan kurumsal itibar günümüz işletmelerin başarı yolunda kilit bir 

konum almış durumundadır. 

 Bu bakımdan kurumsal itibar yönetimi kavramı kritik bir önem arz 

etmektedir. İşletmelerin attığı adımlar sonucunda belirlenen tüketici algısı olarak 

tanımlanan kurumsal itibar, işletmelerin sahip olduğu en değerli varlıklar arasındadır. 

2000’li yılların başında birçok işletme skandalı tüketicilerin kurumlara olan güvenini 

sarsmıştır. Güven esaslı bir süreç olan kurumsal itibar internetin yaygınlık 
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kazanmasıyla birlikte dijital gelişmeler etkisi altında kalmıştır. İnternet bilgi kaynağı 

olmakla birlikte iletişim işlevini de yerine getirmektedir. İnteraktif iletişim sayesinde 

tüketiciler işletmelere daha kolay ulaşmaktadır. İnteraktif iletişimi mümkün kılan 

sosyal medya platformları kurumsal itibar yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 Mesele bu açıdan ele alındığı zaman online itibar yönetimi konusunun önemi 

artması doğaldır. Yıllardan beri süren ve kurumsal itibarı korumayı hedefleyen 

uygulamalar sosyal medya araçları sayesinde bir anda boşa çıkabilir. Sosyal 

medyanın olayları büyütme özelliği sayesinde işletmeler sürekli 7/24 tehdit 

altındadır. Dezavantajlar ve tehlikeleri yanında kurumsal itibar yönetiminde sosyal 

medya platformlarından yararlanmak itibarı büyütme (enhance of corporate 

reputation) adına eşsiz fırsatlar sağlamaktadır. Kısacası, kurumsal itibar yönetimi 

sürecinde sosyal medya araçlarından yararlanmak kaçınılmaz bir durumdur.  

 Bu araştırmanın amacı, sosyal medya araçlarının kurumsal itibar 

yönetimindeki önemini ortaya koymaktır. Sosyal medya iletişimi günümüzde çok 

fazla tercih edilen ve işletmeler tarafından ciddi bütçe ayrılan bir konu haline 

gelmiştir. Böyle kritik bir konuyu ele alan bu araştırma kurumsal itibar yönetimi ve 

sosyal medya iletişimi arasındaki bağlantıya işaret etmektedir. 

 Literatür bilgileri ışığında sosyal medya platformları işletmeler için önemli 

bir iletişim kanalıdır. Sosyal medya platformları işletmelerin en önemnli 

fonksiyonları (İnsan kaynakları, pazarlama) tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 

Sosyal medya ayrıca birçok mesleğin (örn. sosyal medya uzmanı) doğmasına sebep 

olmuştur. 

 İşletme faaliyetleri sonucunda müşteri algısı olarak tanımlanan kurumsal 

itibar sosyal medya araçlarından etkilenmektedir. Araştırma ile ilgili bazı bilgiler ve 

araştırmamızda sosyal medya iletişimi ve kurumsal itibar arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan sonuçlar şöyle özetlenebilir. 

Araştırma Konya İli’nde gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan çalışmanın en büyük 

sınırlılıklarından biri geniş kapsamlı olmamasıdır. Araştırmada katılan 

cevaplayıcıların % 61,8’i bay; % 38,2’si bayandır. Bu bakımdan cinsiyet arası büyük 

bir fark söz konusu değildir. Katılımcıların % 41,4’ü genelde günlük 1-2 saat internete 
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girmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere internet, günlük alışkanlıklar içerisinde önemli bir 

yere sahiptir. Katılımcıların % 41,2’si firnaları sosyal medya platformlarında takip 

etmektedir ve bu oran oldukça yüksektir. Ayrıca sosyal medyanın önemli bir iletişim 

aracı olduğu söylenebilir. Katılımcıların % 37,2’si sosyal medya araçlarını 

geleneksel iletişim kanallarından daha etkili bulmaktadır.  

Katılımcıların % 53,3’ü GSM şirketi denince ilk aklına gelen şirketin Turkcell olduğunu 

söylemektedir. Katılımcıların % 36’sı Avea, % 38,5 Turkcell ve % 25,6’sı Vodafone 

kullanmakta olduğunu göz önünde bulunduracak olursak Turkcell’in marka bilinirliği 

açısından açısından başarılı bir sonuç olarak yorumlanabilir. Araştırmanın önemli bir 

sonucu da akıllı cep telefonları ile ilgilidir. Katılımcıların % 75,7 gibi yüksek bir oran 

internete girerken akıllı cep telefonlarından yararlanmaktadır. İnternet kullanımın amaçları 

ise; eğlence %50,1 ve sosyal ağlar 47,9 gibi bir orandadır. Literatür bilgileri ışığında 

sosyal medya platformları kullanımı ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini ifade 

etmiştik. Araştırmada katılımcılar arasında en çok kullanılan sosyal medya platformu 

Facebook ve bu platformun kullanım oranı oldukça yüksektir. Facebook 

cevaplayıcılar tarafından % 80,9 gibi yüksek bir oranda kullanılmaktadır. GSM 

operatörleri kampanyaları duyurmak için genellikle SMS yolunu tercih etmektedir. 

Katılımcılar kampanyalarla ilgili sosyal medya araçlarından % 27 oranda haberdar 

olurken bu oran SMS youluyla haberdar olan katılımcı sayısı % 70,5’tir. Kurumsal 

itibar tanımı olarak da; “Kurumun kamuoyu tarafından nasıl algılandığıdır” ifadesi 

katılımcılar arasında en yaygın itibar tanımı olarak % 57,1 karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmada maddelerinin ortalamalarının birbirine göre farklılık gösterip 

göstermediği veriler normal dağılım göstermediğinden tesadüf blokları deneme 

deseninde Friedman testi uygulanmamıştır. Yapılan analizler sonucunda kurumsal 

itibar için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,960 ile 0.50’nin üzerinde ve Bartlett 

testinin kuyruk olasılığının 0.05 önem derecesinde anlamlı olduğu dolayısıyla veri 

setinin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya için yapılan 

analizler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,934 ile 0.50’nin üzerinde 

ve Bartlett testinin kuyruk olasılığının 0.05 önem derecesinde anlamlı olduğu 

dolayısıyla veri setinin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. Faktör analizi 

sonucunda ise 20 sorudan oluşan kurumsal itibar ölçeğinin ankete katılan 
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cevaplayıcılar tarafından 3 alt boyutta algılandığı belirlenmiştir. Faktörler sırası ile 

Entellektüel Sermaye ve Toplumsal Bilinç (9 madde), Farklılık (Differentiation) 

ve Güven Verme (7 madde) ve Finansal Güvenilirlik (4 madde) olarak 

adlandırılmıştır. Toplam açıklanan varyans % 70,512 olarak bulunmuştur. Bu 

varyansa faktör 1 boyutunun katkısı % 27,136, faktör 2 boyutunun katkısı %25,501 

ve faktör 3 boyutunun katkısı %17,875 oranında olmuştur. 

Faktör analizi sonucunda 24 sorudan oluşan kurumsal itibar ölçeğinin ankete 

katılan cevaplayıcılar tarafından 4 alt boyutta algılandığı belirlenmiştir. Faktörler 

sırası ile Etkileşim (11 madde), Güncel kalma ve Etkilenme (5 madde), İletişim (4 

madde) ve Temkinli Yaklaşım (3 madde)  olarak adlandırılmıştır. Toplam açıklanan 

varyans % 64,220 olarak bulunmuştur. Bu varyansa faktör 1 boyutunun katkısı % 

23,320, faktör 2 boyutunun katkısı %17,409, faktör 3 boyutunun katkısı % 14,058 ve 

faktör 4 boyutunun katkısı % 9,434 oranında olmuştur. 

Araştırmada katılımcıların demografik özellikllerine göre fark olup 

olmadığını belirlemek için Fark Testleri analizi yapılmıştır. Yapılan fark testleri 

analizindeki sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

Kurumsal İtibar ve Sosyal Medya ölçeklerine İlişkin Fark Testleri Sosyal medya 

ölçeği maddelerine ilişkin ortalamalar cinsiyet grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar göstermemektedir. 

o Sosyal medya ölçeği boyutları için  (p >0,05) yaş grupları arasında anlamlı 

farklılık yoktur 

o Sosyal medya ölçeği boyutları için  (p >0,05) eğitim grupları arasında anlamlı 

farklılık yoktur. 

o Sosyal medya ölçeği boyutlarından Etkileşim ve Temkinli Yaklaşım 

faktörleri için  (p >0,05) meslek grupları arasında anlamlı farklılık yoktur 

fakat Güncel kalma ve Etkilenme ve de İletişim faktörleri değişkenleri için 

meslek grupları ortalamaları anlamlı farklılık göstermektedir. 

o Sosyal medya ölçeği boyutları için  (p >0,05) gelir grupları arasında anlamlı 

farklılık yoktur. 
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o Kurumsal itibar ölçeği faktörleri ilişkin cinsiyet bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar göstermemektedir. 

o Kurumsal itibar ölçeği boyutları için  (p >0,05) yaş grupları arasında anlamlı 

farklılık yoktur. 

o Kurumsal itibar ölçeği boyutları için  (p <0,05) eğitim grupları arasında 

anlamlı farklılık vardır. 

o Kurumsal itibar ölçeği boyutları için  (p <0,05) meslek grupları arasında 

anlamlı farklılık vardır. 

o Kurumsal itibar ölçeği boyutları için  (p >0,05) gelir grupları arasında anlamlı 

farklılık yoktur. 

Son olarak değişkenlerin arasındaki ilişkileri saptamak için kurulan hipotezler 

regresyon analizi ile test edilmiştir. Sonuç olarak R ve R2 değerleri bulunmuştur. R 

(0,649) ve R2 (0,422) değerleri modelin açıklayıcılık gücünü göstermektedir. Yapılan 

regresyon analizi sonucunda sosyal medya kullanımı değişkeni ve alt 

değişkenlerinin, kurumsal itibar algısı değişkenini açıklama oranı yaklaşık olarak % 

42 olarak bulunmuştur. Açıklama oranının yüksek olması (%42) sosyal medya 

araçlarının kurumsal itibar yönetiminde etkili olduğunu göstermektedir. Yapılan 

literatür incelemeleri ve uygulamadan edinen bilgiler ışığında işletmelere kurumsal 

itibar yönetiminde sosyal medya iletişiminden yararlanması konusunda aşağıdaki 

bazı öneriler sunulmaktadır: 

- İşletmeler, genel stratejisini oluştururken sosyal medya araçlarını göz ardı 

etmemelidir. 

- Büyük kuruluşlarda “Kurumsal İtibar Müdürü- (Corporate Reputation 

Manager)” olarak bir pozisyon bulundurmaları gerekmektedir. Küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerde ise kurumsal itibar müdürü pozisyonu oluşturma 

imkanı olmayabilir. Bu yüzden kurumsal itibar yönetimini üst düzey 

yöneticilerin ilgilenmesi gereken hassas bir konu olmalıdır. 

- İşletmeler, sosyal medya araçlarından sorumlu olan çalışanlarına eğitim 

vermelidir. Sosyal medya araçlarında verilen cevaplar işletme misyon ve 

değerlerine aykırı olmamalıdır. En önemlisi de yanıltıcı bilgiler 

verilmemelidir.  
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- İşletmeler müşteri hizmetlerinde sosyal medya araçlarından daha fazla 

yararlanmalıdır. 

- Insagram gibi öneli bir foto paylaşım sitesinde işletmeler fazla aktif değildir. 

Türkiye Cunhuriyeti nüfusunu göz önünde bulundurarak şirketlerin Instagram 

hesapları zayıf kalmaktadır. 

- GSM operatörleri kampanyaları duyurak için SMS yolunu sıkça tercih 

etmektedir. Akıllı cep telefonların yaygınlık kazanmasıyla birlikte bu strateji 

daha ileri düzeyde taşınabilir. GSM operatörleri akıllı cep telefonu 

uygulamaları sunarak kullanımını teşvik edebilirler. Bu uygulamaları 

kullanan müşterilerine ekstra MB internet veya paralı bazı diğer uygulamaları 

hediye edebilir 

Kurumsal itibar ve sosyal medya arasındaki ilişkiyi ortaya koyan sayılı 

çalışmalardan biri olan bu araştırma, araştırmacılara ve işletmelere bu konuda bir 

başlangıç olarak yararlı  bir kılavuz olacaktır. Bu bakımdan bu araştırmanın sonuçları 

güncel durum ile ilgili daha net bir durum sunmaktadır. İnternetin yaygınlık 

kazanmasıyla birlikte ve birçok uzmanın “İtibar Ekonomisi” olarak adlandırdığı 

günümüz rekabet dünyasında kurumsal itibar yönetiminde sosyal medya araçlarının 

kullanılması önemli bir rekabet avantajı oluşturacaktır. 
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EK-1: ANKET FORMU 

 

PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ İLE 

KURUMSAL İTİBARI OLUŞTURMAK: İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

Anabilim Dalı yüksek lisans programı kapsamında yürütülmekte olan “Pazarlama Stratejisi Olarak Sosyal 

Medya İletişimi İle Kurumsal İtibarı Oluşturmak: İletişim Sektöründe Bir Araştırma” konulu yüksek lisans 

tez çalışmasının uygulama kısmını oluşturmaktadır. Anketi cevaplayan katılımcıların bilgileri gizli 

tutulacaktır. Zaman ayırdığınız ve ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. 

 

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Atıl BİLGE                          Besjon ZENELAJ  

e-mail: abilge@selcuk.edu.tr     e-mail: besjonbes@yahoo.com  

Lütfen aşağıdaki sorulara sizin için uygun cevabı veriniz. 

1. Cinsiyetiniz: ☐ Bay  ☐ Bayan  

2. Yaşınız: ☐ 25 ve altı ☐ 26-35  ☐ 36-45  ☐ 46-55  ☐ 56 ve üzeri 

3. Medeni Durumunuz:    ☐Evli  ☐Bekar 

4. Eğitim Durumunuz: ☐İlköğretim ☐Lise ☐Lisans ☐Lisansüstü (yüksek lisans/doktora) 

5. Mesleğiniz:   ☐Öğrenci ☐  Memur ☐Özel sektör çalışanı 

☐Diğer…………….. 

6. Aylık geliriniz:  ☐500 ve daha az  ☐501-1000   ☐1001-2000 ☐2001 ve üstü 

7. İnternete ne sıklıkla giriyorsunuz? 

☐Günde 1 saatten az ☐Günde 1-2 saat  ☐Günde 2-4 saat  ☐Günde 5 saat ve üzeri 

8. İnternete genellikle hangi cihazla bağlanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)  

☐Masaüstü bilgisayar ☐Dizüstü bilgisayar ☐Akılllı cep telefonu ☐Tablet 

9. Hangi amaçlarla interneti kullanırsınız? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

☐Sosyal ağlar ☐Araştırma ☐Eğlence ☐ Uzaktaki kişi/kurumlarla iletişim 

☐Diğer……………… 

10. Firmaları Sosyal medya araçılığıyla takip eder misiniz?   ☐Evet ☐Hayır 

11. En çok hangi sosyal medya araç/araçlarını kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

☐Facebook ☐Twitter ☐Linkedin ☐Youtube ☐Google+ ☐Instagram 

☐Myspace  ☐Foursquare  ☐Flickr  ☐Pinterest ☐Digg  

☐Diğer…………….. 

12. Sosyal medya paylaşım platformları üzerinden yapılan tanıtım kampanyalarını, TV ve Gazete 

gibi medya araçlarından daha etkili buluyor musunuz? 

☐Evet  ☐Hayır  ☐Fikrim yok 

13. Kullandığınız GSM operatörü faaliyetleri (reklam, kampanya vb.) hakkında hangi yollarla 

haberdar olursunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

☐Afişler ☐Web Sitesi ☐Sosyal medya araçları ☐Arkadaşlar ☐SMS 

☐Diğer………. 
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14. GSM şirketidenilinceaklınıza ilk gelenşirkethangisidir ? 

☐Avea  ☐Turkcell ☐Vodafone   

15. Sizcekurumsalitibarnedir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)   

☐Kurumunkamuoyutarafındannasılalgılandığıdır. 

☐Kurumun en önemlideğeridir. 

☐Pazardafarklılıkyaratmaktır.  

☐Marka, imajvekimlikunsurlarınındışçevreyeyansımasıdır. 

☐Paydaşlarınduyduğugüveninyansımasıdır. 

☐Dışçevreninkurumakarşıgösterdiğiolumlututumlarbütünüdür. 

 

16. Hangi GSM operatörü kullanmaktasınız?  

☐Avea  ☐Turkcell ☐Vodafone 

17. Aşağıdaki soruları kullandığınız GSM operatörünü göz önünde bulundurarak cevaplayınız? 

(Verilen ifadelere katılım derecenizi; 1.Hiç katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 

4.Katılıyorum, 5.Tamamen katılıyorum şeklinde belirtiniz.) 

Kullandığım GSM operatörühakkındaolumluhisleresahibim. (1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörüsaygınbirşirkettir. (1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörünegüvenirim. (1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü sunduğu hizmetlerin arkasında 

durmaktadır. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü sürekli yeni ürün ve hizmetler 

sunmaktadır. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörükaliteliürünvehizmetlersunmaktadır. (1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü, ödenen paranın karşılığını tam olarak 

veren ürün ve hizmetler sunmaktadır. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörümükemmelyöneticileresahiptir (1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörügelecek icin açık bir vizyona sahiptir. (1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü pazar fırsatlarından yararlandığını 

düşünüyorum.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü iyi yönetildiğini düşünüyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü çalışmak için iyi bir şirket olduğunu 

düşünüyorum.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü yetenekli çalışanlara sahip olduğunu 

düşünüyorum.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörütopluma yararlı olan faaliyetleri 

desteklemektedir. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü çevreye karşı duyarlıdır. (1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörü insanlara karşı çok saygılıdır /iyi 

davranmaktadır. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörünün karlılık düzeyi yüksek olduğunu 

düşünüyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatöründe yatırım yapmak riskli olmadığını 

düşünüyorum.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM 

operatörürakiplerindendahaiyiperformansgöstermektedir. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kullandığım GSM operatörünün gelecekteki büyüme beklentisi 

yüksek olduğunu düşünüyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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18. Aşağıdaki soruları sosyal paylaşım sitelerini göz önünde bulundurarak cevaplayınız. (Verilen 

ifadelere katılım derecenizi; 1.Hiç katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 4.Katılıyorum, 

5.Tamamen katılıyorum şeklinde belirtiniz.) 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri hakkında bilgi almamı 

sağlar. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin web sitelerine 

ulaşmamı sağlar. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerindeki GSM operatörleri hakkında yapılan 

yorumlar seçimlerimde etkili olur. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım siteleri, KullandığımGSM operatörü ile iletişime 

geçmemi sağlar.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

GSM operatörü ile yaşadığım deneyimlerimi ve yorumlarımı, sosyal 

medyada paylaşırım. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım siteleri, bir gruba ait olduğumu hissettirir. (1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerine ilişkin paylaşılanları 

inandırıcı bulurum.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörleri hakkındaki 

paylaşılanlar tercihimi etkilemektedir.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  hakkında yapılan 

yorumlardan etkilenirim.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin sayfalarındaki 

videoları izlerim.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri hakkında yeni şeyler 

öğrenirim.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin pazarlama 

kampanyalarını takip ederim. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde, GSM operatörleri  hakkında faydalı 

bilgilere ulaşmak mümkün değildir.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraflar ve videolara yorumlarda 

bulunmak karmaşık işlemler gerektirir.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerini güvenli bulmuyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin sayfalarında 

yorumlarda bulunurum.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinde GSM operatörlerinin hayranı ya da 

takipçisi olarak yenilikleri öğrenirim.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri ve tüketicileri arasındaki 

iletişimin artmasında olumlu etkiler yaratır. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin bilinirliğinin 

artmasında olumlu etkiler yaratır.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

GSM operatörleri, yaptıkları kampanyalarını, sosyal paylaşım 

sitelerinde daha kolay  duyurur. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörlerinin imajı üzerine olumlu 

etkiler yaratır. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım sitelerinin varlığı sayesinde bir tüketici olarak 

kendimi daha bilinçli hissederim.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Bir telefon kullanıcısı olarak sosyal paylaşım sitelerinden GSM 

operatörleri  hakkında bilgi edinirim.  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Sosyal paylaşım siteleri, GSM operatörleri  hakkında düşüncelerimi 

etkiler. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 


