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Özet 

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kullanımı ile kurumsal markalaşma arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmak ve kurumların yürüttükleri sosyal medya faaliyetlerinin kurumsal markalaşma 
üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışmaktır. Araştırma, nicel olarak tasarlanmış olup, kurum 
markası olarak Vodafone seçilmiştir. Araştırmada, Hatch ve Schultz’un kurumsal markalaşma 
modelinden yararlanılarak geliştirilen ifadelerle anket formu oluşturulmuştur. Bu ifadelerle, 
tüketicilerin sosyal medyada kurumsal markaya yönelik tutumlarının kurumsal marka bileşenleri 
bazında ne yönde şekillendiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. İfadelerin hazırlanması sürecinde, 
Hatch ve Schultz’un modelinde yer alan kurum vizyonu, kurum kültürü ve kurumsal imaj’dan 
oluşan kurumsal marka bileşenlerinin sosyal medyadaki kullanımının kurumsal markalaşma 
üzerinde etkili olduğu varsayımından yola çıkılmıştır. Bu kapsamda Vodafone örneği üzerinden, 
sosyal medya kullanıcılarının her bir kurumsal marka bileşenine yönelik tutumlarındaki farklılıklar 
belirlenmiştir. Anketler, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde eğitim gören 606 öğrenci ile yüz yüze 
görüşülerek cevaplandırılmıştır. Bulgular, frekans analizi, Ki-kare analizi, Mann Whitney U ve 
Kruskal Wallis analizleri ile açıklayıcı faktör analizi kullanılarak elde edilmiştir. Ortaya çıkan 
sonuç, sosyal medyanın kurumsal markalar açısından önemli bir kanal olduğunu ve markaya 
ilişkin olumlu bir algı oluşturabildiğini göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların kurumsal marka 
bileşenlerini bütünleşik olarak algıladığı ve bu sonucun araştırmada kullanılan model ile tutarlı 
olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Marka, Kurumsal Marka, Kurumsal Markalaşma 
Vodafone, Üniversite Öğrencileri. 

Social Media Usage and Corporate Branding: The Vodafone Example 

Abstract 

∗ Bu çalışma, 2017 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda kabul edilen
“Sosyal Medya Kullanımı ve Kurumsal Markalaşma: Vodafone Örneği Üzerinden Bir Alan Araştırması” başlıklı doktora tezinden
türetilmiştir.
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The aim of this study is to reveal the relationship between social media usage and corporate 
branding and to determine the effects that social media activities carried out by corporations have 
on corporate branding. The research is designed as a quantitative study, and Vodafone has been 
chosen as the corporate brand. For this study, a survey was created with statements developed 
using the corporate branding model of Hatch and Schultz. These statements aim to determine how 
consumers’ attitudes towards corporate branding in social media are shaped in terms of corporate 
brand components. The statements were prepared based on the assumption that the use of corporate 
brand components in social media, which consist of a corporate vision, corporate culture and 
corporate image in the model of Hatch and Schultz, is effective in corporate branding. In this 
context, the differences in attitude of social media users towards each corporate brand component 
were determined based on the data collected on Vodafone. The surveys were answered in face-to-
face interviews with 606 students of Afyon Kocatepe University. The findings were obtained using 
frequency analyses—the chi-square analysis, the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis analyses and 
the exploratory factor analysis. The outcome indicates that social media is an important channel 
for corporate brands and a way for brands to create positive perceptions of themselves. In addition, 
participants perceived the corporate brand components as inherently related, and this result is 
consistent with the model used in the research. 
 
Keywords: Social Media, Brand, Corporate Brand, Corporate Branding, Vodafone, University 
Students. 
 

Giriş 

Kurumsal markalar, sosyal medya sayesinde, hedef kitleye daha kolay ve düşük maliyetle 

ulaşmaya başlamıştır. Böylelikle, kurumlar, hedef kitlesini daha yakından tanıyarak onların 

ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenme fırsatı yakalamıştır. Dolayısıyla, günümüzde markaların 

çoğu, sosyal medyaya büyük yatırım yapmaktadır. 

Sosyal medyanın kurumsal markalar açısından sağladığı en önemli fayda, marka ile 

tüketiciler arasında yoğun bir etkileşim yaratmasıdır. Bu etkileşim güçlendikçe, tüketicinin 

zihnindeki marka konumu da güçlenmekte ve bu durum marka değerine katkı sağlamaktadır. Bu 

bağlamda, markaların tüketiciler ile olan iletişimini sosyal medya üzerinde sürekli olarak devam 

ettirmesi gerekmektedir. Bu iletişim sürecinde, markaların yalnızca tek taraflı bir şekilde bilgi 

aktarması yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte, müşterilerle diyalog içerisine girilmesi ve 

onların da marka ile ilgili içerik oluşturmasına olanak sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Sosyal medya kullanımı ile kurumsal markalaşma arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı konu 

edinen bu çalışmanın amacı, kurumların yürüttükleri sosyal medya faaliyetlerinin kurumsal 

markalaşma üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, 

sosyal medya kullanıcılarının her bir kurumsal marka bileşenine yönelik tutumlarındaki farklılıklar 

belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Teorik Çerçeve 

Kurumsal Markanın İnşası ve Önemi 

Kurumsal marka, bir şirketi tanımlayan (kimliğini tanıtıcı, tanımlayıcı) önemli bir unsur 

olup kurumsal iletişimi desteklemek için kullanılmaktadır. Kurumu temsil eden değerlerin toplamı 

olan kurumsal marka, aynı zamanda müşteriye iletilen imaj ve vaattir (Esposito, 2013: 327). Bu 

imaj ve vaat ise belli bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kurumsal markalaşma, 

kurumun olumlu imaja sahip olması için sistematik olarak planlanan uygulamalarla iyi itibar 

yaratma ve koruma süreci olarak tanımlanabilir (Saraniemi ve Ahonen, 2008: 435).  

Pazarda yer alan birçok çevresel eğilim, kurumsal markalaşmanın önemini artırmaktadır. 

Ürün tanıtımlarının artması, satış kanallarının genişlemesi, iletişim kanallarının çeşitliliği ve 

küreselleşme hareketleri kurumsal markalaşma stratejilerine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. 

Bunlarla birlikte sermaye pazarlarının artan önemi, yetenekli çalışanlara ve yöneticilere duyulan 

ihtiyaç ve şeffaflık talebinin artması, kurum markalarının imajı üzerinde daha çok durulmasına ve 

önem verilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, kurumsal markaların yönetimi ve pazarlanması 

günümüzün rekabetçi iş çevresinde stratejik bir gereklilik haline gelmiştir (Shamma ve Hassan, 

2008: 24).  

Şirketlerin, rekabette öne geçebilecek bazı avantajları elde edebilmeleri, gerek sektörde 

gerekse piyasalarda güçlü ve hakim oyuncu rolünü üstlenebilmeleri ve bu başarının sürekliliğini 

sağlayabilmeleri için rakiplerinden ayrışmaları gerekmektedir. Ayrışma ise, şirketlerin farklılıklar 

yaratarak paydaşlarında farkındalık oluşturmaları ve zihinlerinde yer edinmeleriyle mümkün 

olabilmektedir. Aslında, günümüzde kurumsal markalaşma, bir kurum olarak şirketlerin yer 

aldıkları ortamlarda karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmesine yardımcı olacak bir araç 

olarak görülmekte ve desteklenmektedir. Doğal olarak, kurum markası, ürün markasından daha 

çok stratejik bir etkiye ve potansiyele sahiptir (Jones, 2010: 44). Bu bağlamda kurumsal 

markalaşma, kurumu rakiplerinden ayıran ve kurumun karakteristik özelliklerini vurgulayarak, 

olumlu ürün özelliklerinin yanı sıra kurumun dış algısını da etkileyen bir çaba olduğu için şirketler 

açısından stratejik boyutta önemlidir (Meierer, 2011: 5-6).  

             Kurumsal markalaşma aynı zamanda, marka etrafında birtakım çıkarlar ve değerler 

topluluğuna katılmış ve oraya ait olan paydaşları hatırlamayı ve onları kuruma çekmeyi de 

amaçlamaktadır. Bu yüzdendir ki, ideal durumda bir kurumsal marka, insanlara kurum ve marka 
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ile ilişkili kendi düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini sunmaktadır. Bu yönüyle kurumsal 

markalaşma, kurumlara daha çok ekonomik ve duygusal açıdan ürünlerini farklılaştıracak bir 

olanak sağlayarak onların iletişim etkinliğini artırmakta; öte yandan, sosyal sorumluluk eğiliminde 

bulunmalarının yanı sıra marka destekçileri olan paydaşlarına ise en yüksek düzeyde güvenceyi 

sağlamaktadır (Kaufman vd., 2012: 193). 

             Özellikle kurumsal marka, olumlu çağrışımlarından yararlandığı ana örgüte sıkı sıkıya 

bağlı olduğundan adeta bir şemsiyeye benzetilebilir. Çünkü kurum vizyonunu, değerlerini, 

kimliğini, konumlandırmasını ve imajını diğer tüm boyutlarıyla birlikte özetlemektedir. Ayrıca 

özel ve alt markalar yelpazesinde marka öz varlığının yaratılmasına yardım etmekte; çalışanlar, 

müşteriler ve finansal yatırımcı ortamlar vb. ile güçlü ilişkilerin kurulmasını da sağlamaktadır. 

Intel, IBM, Microsoft, Siemens, General Electric gibi başarılı şekilde güçlü bir kurumsal 

markalama stratejisi uygulamalarında, uzun süreli vizyonun oluşturulduğu ve bununla da pazarda 

özel bir konum sağlanarak elde edilen avantajların bu şirketlere ciddi bir değer kattığı 

görülmektedir. Dolayısıyla kurumsal markalaşma, aslında kurumun baştan sona mükemmel bir 

şekilde markalanmasını sağlayan soyut ve somut varlıklarının daha da güçlendirilmesidir (Kotler, 

2011: 102). Böylelikle, başarılı kurumsal markalar, kurum ismi ile bağlantılı olarak elde ettiği 

olumlu güvenceden dolayı kurumlarına önemli bir güç aşılamaktadır. Ayrıca, markaların elde 

ettikleri bu güvenceler, paydaşları için duygusal bir değere sahip olduğu için kurumlarına ek bir 

finansal değer katmaktadır. Bu durum ise, bir paydaşın marka ile ilgili kimlik duygusunun güçlü 

olması ile ilişkilidir (Balmer, 2012: 7). Bu nedenle, kurumsal markalaşma, eylemlere, iletişime, 

ürün ve hizmetlere dayalı kurum markası ile ilgili bileşenlerin geliştirilerek güçlendirilmesini 

amaçlamaktadır (Meierer, 2011: 5-6). 

Hatch ve Schultz’un Kurumsal Markalaşma Modeli ve Unsurları 

Literatüre bakıldığında kurumsal markalaşmayı açıklamaya çalışan tek bir modelden 

bahsedilmektedir. Söz konusu model ise Hatch ve Schultz tarafından geliştirilmiştir. Hatch ve 

Schultz, bu modelde güçlü kurumsal marka olmak adına kurumsal markalaşma aşamasında 

birbirine bağımlı ve önemli 3 ana unsurun gerekliliğinden bahsetmektedir. Bunlar (Hatch ve 

Schultz, 2001: 130) : 

• Vizyon: Üst yönetimin kurum için istekleri. 

• Kültür: Kurumun tutumları, davranışları ve değerleri. 

• İmaj: Kurumun dış dünyadaki etkisi.  
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Yukarıda belirtilen bu stratejik unsurlar, bir kurum markasının yaratılması ve devam 

ettirilmesi sırasında ortaya çıkan belirsizlikleri ortadan kaldırmaktadır. Ancak kurum 

yöneticilerinin, bu noktada gereken sorumluluğu almaları ve rekabette üstünlük sağlamaya olanak 

tanıyan silahlar olarak bunları kullanmaları gerekmektedir (Hatch ve Schultz, 2001: 134). 

Belirtilen unsurların etkin kullanıldığında, güçlü bir kurum markasının oluşmasına zemin 

hazırlayacağı bir gerçektir. Bu durum ise, hedef kitlenin o kurumun ürünlerini ve hizmetlerini 

tercih etme eğilimini artıracak ve kurum markasının daha başarılı olmasına yol açacaktır. 

Aslında başarılı bir kurum markasıyla karşılaşıldığında, tepe yöneticilerinin gelecekte neyi 

başarmayı istediklerini (stratejik görüş ve vizyonu), kurum çalışanlarının nelere inandıklarını ya 

da değer verdiklerini (kültür) ve dış paydaşların kurumdan ne beklediklerini ya da arzuladıklarını 

(imaj, düşünceler) tutarlı bir biçimde görmek mümkündür. Vizyon-Kültür-İmaj (VKİ) Uyum 

Modeli'nin temel prensibi; Vizyon, Kültür ve İmaj arasındaki tutarlılıktır. Bu tutarlılık büyüdükçe, 

marka daha çok güçlenmektedir (bkz. Şekil 3.1). Aksi takdirde vizyon, kültür ve imaj arasındaki 

uyumsuzluklar, kimliği oturmamış bir kurum markasını ortaya çıkarmaktadır (Hatch ve Schultz, 

2011: 32,34). Bu uyumsuzluk beraberinde kurum markasından beklenen değeri düşürecek ve 

kurumun alt markalarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla bu uyumu gerçekleştirecek 

kurumsal bir yapının oluşturulması ve bununla birlikte kurum içi ve kurum dışı iletişim 

kanallarının en etkili şekilde kullanılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. VKİ Uyum Modeli (Hatch ve Schultz, 2001: 1047) 

 

Etkin kurumsal marka yönetimi için Hatch ve Schultz, kimlik iletişimindeki iki önemli 

sorunun irdelenmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Bunlar: Biz kimiz? ve başkalarının 
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gözündeki imajımız nedir?. Ayrıca, marka yönetenlerin “Kim olmak istiyoruz ve nasıl 

tanınabiliriz?” sorusuna da cevap aramaları gerektiğinin altını çizmektedirler. Ancak, Hatch ve 

Schultz'un geleceğe odaklı bu sorusunun cevabı ise, kurumun stratejik vizyonunun içinde saklı 

bulunduğuna ve stratejik vizyonun kurum kimliği iletişimi vasıtasıyla biraraya getirilerek, ayrıntılı 

VKİ uyum modeline ulaşılacağına işaret etmektedir (Hatch ve Schultz, 2011: 83). Öte yandan, 

Hatch ve Schultz (2011:84), vizyon ve paydaşların algısı arasındaki uyum olmadan stratejik 

vizyonun kurum başarısına katkı sağlayacağının garantisinin olmadığına ve kurumsal markanın da 

vizyon, kültür ve imaj uyumuna bağımlı olduğuna dikkatleri çekmektedir. 

 

Kurumsal Markalaşma Açısından Sosyal Medyanın Kullanımı  

Günümüzde sosyal medya, kurumlar tarafından önemi fark edilmeye başlayan yeni bir 

iletişim ortamı haline gelmiştir. Sosyal ağ siteleri, markaların müşterileri ile daha aktif ilişkiler 

geliştirmesinde önemli ve etkili bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müşteri tabanının 

olağanüstü büyümesi, pazarlamacıların, ürün ve hizmetleri sunan yeni bir ortam olarak sosyal 

medyayı keşfetmesine olanak sağlamıştır (Vukosovic, 2013: 58). Dolayısıyla kurumlar, giderek 

daha yaygın biçimde kurumsal olarak sosyal medyayı takip etmeye ve kendilerini bu mecrada 

takip etmeleri için paydaşlarını yönlendirmeye başlamışlardır. Sosyal medya, kurumsal iletişim ve 

kurumsal markalaşma kapsamında iletişimcilere, kurumun paydaşlarının yaşamına dahil 

olabilmesini sağlayacak yeni biçimdeki teknolojilerle pek çok yeni fırsatı sunmaktadır   (Öztürk, 

2014: 219). Bu bağlamda, özellikle sosyal ağ sitelerinin kurumsal markalar açısından büyük 

avantajlar sağladığı ve markaların müşteriler ile olan etkileşimini artırdığı söylenebilir. 

Bir sosyal ağ sitesi, kullanıcı topluluğu arasında ağ iletişimi yaratmaktadır. Sosyal ağ sitesi, 

özel ilgi grupları arasında iletişim hizmeti vermesine rağmen, artık kurumlar da markalaşma 

stratejileri kapsamında amaçlarına ulaşmak için bu ortama girmişlerdir. İnsanlar, bu medya 

aracılığıyla marka iletişiminin çeşitli şekillerine maruz kalmaktadırlar. Sosyal ağ sitesi, insanların 

marka ile etkileşim kurmasının yanı sıra, marka ve hizmet hakkında farkındalık yaratılmasına da 

yol açmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla pazarlanan markalar, kişisel, ilgi çekici, interaktif ve 

sosyal hale gelmektedir (Jothi vd., 2011: 235). Bu da müşterilerin o markaları daha çok tercih 

etmesine ve kişilerin zihninde o markayla ilgili olumlu bir imajın oluşmasına yol açabilmektedir. 

Kurumsal açıdan bakıldığında, yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya aracı olarak 

Facebook’ta bulunmanın artık bir ihtiyaç ve zorunluluk haline geldiği söylenebilir. Kurum 
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çalışanlarının ve müşterilerin kullandığı bu araç, gerek kurum içi iletişim gerekse müşteri ilişkileri 

açısından önemli işleve sahiptir. Ayrıca, Facebook’ta kurum adına oluşturulan hesaplar üzerinden 

her türlü bilgi maliyetsiz bir şekilde hedef kitleye ulaştırılmaktadır. Bunun yanı sıra, kurumsal 

markalar yaptıkları paylaşımlarla kendilerini takipçilerine hatırlatabilmekte ve onlardan geri 

bildirim alabilmektedirler (Tuncer, 2014: 41). Kurumsal markalar açısından Facebook’un yanı sıra 

yaygın olarak kullanılan bir diğer sosyal medya aracı olan Twitter da aktif bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

Twitter; hızlı bilgi paylaşımı, kurumsal markaların ilişkili oldukları insanlarla etkileşim 

sağlamak ve pazarla ilgili bilgi toplamak, insanların şirket veya rakipler hakkında ne söylediklerini 

izlemek amacıyla kullanabilmektedir.  Ayrıca, viral bir şekilde insanlarla yakın ilişki kurulmasına 

da olanak sağlamaktadır; sadık ve memnun müşteriler, düzenli olarak mesajları arkadaşlarıyla 

paylaşmak ve onlara önermek için mesajları re-tweet edebilmektedir (Arca, 2012: 59).  

Özetle, kurumsal markaların, müşterileri ile daha aktif bir iletişim sağlaması ve bu iletişimi 

etkin bir şekilde sürdürebilmesi noktasında sosyal medyada var oldukları görülmektedir. 

Markaların bu ortamda sürekli olarak tek taraflı bilgi vermesi ve tanıtım yapması yeterli değildir. 

Müşterilerle diyalog kurulması ve onların da marka ile ilgili içerik oluşturmasına olanak 

sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte markaların kaliteli içerik oluşturarak 

müşterilerinin sürekli olarak kendisini izlemesini sağlaması gerekmektedir. Bu süreçte, markaların 

göz önünde bulundurması gereken önemli noktalardan biri de her sosyal ağda farklı bir kitlenin 

var olabileceğidir. Sosyal medya araçlarının özelliklerine göre hedef kitle de farklılaşabilmektedir. 

Dolayısıyla, markaların içinde bulundukları sosyal medya araçlarındaki kitlenin özelliklerine 

uygun olarak paylaşımlarda bulunması gerekmektedir. 

Kurumsal Markalaşmada Sosyal Medyanın Önemi 

Kurumsal markaların müşterileri ile daha yoğun ve etkin bir şekilde iletişim kurmaları 

açısından sosyal medya büyük önem taşımaktadır. Kurumsal mesajların hedef kitleye ulaştırılması 

noktasında özellikle sosyal ağlar etkili bir mecra haline gelmiştir (Dilmen, 2012: 144). Kurumsal 

markalar, kendi farkındalıklarını artırmak ve müşterilerinin zihinlerinde daha fazla yer edebilmek 

için sosyal medya araçlarını aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. 

Kurumsal markaların yaptıkları faaliyetler ve bu markalarla ilgili sosyal medyada 

paylaşılan olumlu ya da olumsuz yorumlar, insanların bu kurumsal markalara ilişkin algılarını 

etkileyebilmektedir. Bu nedenle, kurumların sosyal medya takibi yapmaları büyük önem 
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taşımaktadır. Böylelikle kurumsal markalarının müşteriler tarafından nasıl algılandığını 

görebilmeleri ve sosyal medya üzerinde paylaşacakları mesajları da buna göre oluşturmaları 

mümkün olabilmektedir. 

Sosyal medyanın kurumsal markaya sağladığı en önemli fayda, marka ve tüketiciler 

arasındaki etkileşimi desteklemesidir. Bununla birlikte, marka kişiliğinin doğru şekilde 

algılanmasına ve markanın farklı yönlerinin öne çıkarılarak rakiplerinden ayrışmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bu ilişki güçlendikçe tüketicinin zihnindeki marka konumu da güçlenmekte ve 

marka değeri artabilmektedir (Uraltaş ve Bahadırlı, 2012: 41). Marka değerindeki artışın 

sürdürülebilmesi için markaların tüketiciler ile olan ilişkilerini sosyal medya üzerinde sürekli 

olarak devam ettirmesi ve canlı tutması gerekmektedir. 

Sosyal medyanın sağladığı fırsatlar, hedef kitleye daha kolay ve düşük maliyetle 

ulaşılmasını mümkün hale getirmiştir. Bununla birlikte, kurumların hedef kitlelerini daha yakından 

tanıyarak onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha kısa sürede karşılamalarını sağlamıştır. 

Dolayısıyla günümüzde markaların çoğu, sosyal medyaya büyük yatırım yapmaktadır. Sosyal 

medya kullanımının yaygınlaşması, kullanıcı kimliklerinin belirgin olması, ölçümlemenin hızlı 

yapılması ve etkileşimli olması, kurumların markalaşması açısından sosyal medyanın önemli hale 

gelmesinin temel sebepleri arasında yer almaktadır (Tosun, 2014: 647-648). 

Kurumların sosyal medyada oluşturdukları sayfalarda yer alan konuşmalar herkes 

tarafından görülebilmektedir. Müşteriler, bir marka sayfasında diğer kişilerle iletişime 

geçebilmekte ve hatta benzer sıkıntıyı yaşayan şikâyetçi bir müşterinin sorununu çözmesine 

yardımcı olabilmektedir. Sosyal medya araçlarının çeşitlenmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, 

kurumlar bir müşterinin yaşadığı sorunu, başka müşterilerin tecrübelerinden ve görüşlerinden 

faydalanarak çözebilmektedirler (Akyüz, 2013: 295). Özellikle sosyal ağ siteleri, markalaşma 

sürecinde marka farkındalığı oluşturma ve tüketici davranışlarını gözlemleme açısından önemli 

fırsatlar sunabilmektedir (Uraltaş ve Bahadırlı, 2012: 43). Diğer taraftan, sosyal medya yoluyla 

müşteriler o markayı ve kurumu daha yakından tanıma fırsatı bulabilmekte ve zihinlerinde daha 

belirgin bir şekilde konumlandırabilmektedir. 

Araştırma Metodolojisi 

Araştırmanın Tasarımı 

Çalışmanın araştırma kısmı, nicel olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda Hatch ve Schultz’un 

kurumsal markalaşma modelinden yararlanılarak geliştirilen ifadelerle anket formu 
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oluşturulmuştur. Bu ifadelerle, tüketicilerin sosyal medyada kurumsal markaya yönelik 

tutumlarının kurumsal marka bileşenleri bazında ne yönde şekillendiğini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. İfadelerin hazırlanması aşamasında, Hatch ve Schultz’un modelinde yer alan 

kurum vizyonu, kurum kültürü ve kurumsal imaj’dan oluşan kurumsal marka bileşenlerinin her 

birinin sosyal medyadaki kullanımının kurumsal markalaşma üzerinde etkili olduğu 

varsayımından yola çıkılmıştır.  

Çalışmaya konu edilen Vodafone, Ekonomist dergisinin 2014 yılında yaptığı “Türkiye’nin 

En Güçlü 100 Sosyal Markası” adlı araştırmada ikinci sırada yer almaktadır (Yeniova, 2014: 17-

18). Sözü edilen kurum, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuna sahip olması 

nedeniyle tercih edilmiştir (http://www.vodafone.com.tr, 18.07.2016).  

Ankette 4 kullanıcı grubunun oluşturulması düşünülmüştür. Burada kullanıcı grubuyla 

kastedilen hem Mobil Cep Telefonu kullanıcısı (Global System for Mobile Communications- 

GSM) kullanıcısı hem de sosyal medya kullanıcısı olma durumuyla ilişkili olarak cevaplayanları 

sınıflandırabilmektir. Bunlar;  

1. Vodafone kullanıp sosyal medyada takip edenler,  

2. Vodafone kullanmayıp sosyal medyada takip edenler,  

3. Vodafone kullanıcısı olup sosyal medyada takip etmeyenler,  

4. Vodafone kullanmayıp sosyal medyada takip etmeyenlerdir. 

Kurumsal marka bileşenlerine yönelik kullanıcıların algı ile tutumlarındaki farklılıklara 

ilişkin bulguları elde etmek amacıyla takip etme boyutu dikkate alınarak yukarıda yer alan ilk 2 

gruptan elde edilecek verilerin analizlere tabi tutulması düşünülmüştür. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni için Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne kayıtlı lisans son sınıf öğrencileri 

belirlenmiştir. Evreni gençlerin oluşturmasının temel nedenleri şunlardır:   

• Türkiye genelinde sosyal medya araçlarını en etkin kullanan grubun gençler olduğu 

düşüncesi, 

• Vodafone’un en önem verdiği segmentin gençler olması  

(http://www.superbrandsturkey.com, 18.07.2016). 

2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans son sınıfta 

okuyan öğrenci sayısı 6976’dır. Ana kütlenin büyüklüğü nedeniyle tamamına ulaşmak mümkün 

olmadığı için örneklem seçimine gidilmiştir.  Araştırmanın örneklemi “olasılık temelli örnekleme” 
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Güz/Fall 2017

328



yöntemlerinden tabakalı örneklemeye göre oluşturulmuştur. Bu örnekleme yöntemi,  sınırları 

belirlenmiş bir evrende, alt tabakaların var olduğu durumlarda kullanılır. Burada önemli olan, 

evren içindeki alt tabakaların varlığından yola çıkarak evren üzerinde çalışmaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2000: 66).  

Araştırmanın kapsamında yer alan tabakalar, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki 

tüm fakülteler ve yüksekokullardır. Fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan bölümler birer 

alt küme olarak ele alınarak; tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen bölümler ve öğrenciler 

çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Yapılan istatistiksel formüllerle örneklem sayısı % 5 hata 

payı dikkate alınarak 606 olarak belirlenmiştir. Bu sayı içerisinde Vodafone’u sosyal medyada 

takip edenlere daha çok sayıda ulaşmak için 2500 kişiye anket uygulanmıştır. Bu anketlerin 

içerisinden ise kasti örnekleme yöntemi ile öncelikle Vodafone kullanan ve kullanmayan olup 

sosyal medyada takip edenler, sonra Vodafone kullanıcısı olup sosyal medyada takip etmeyenler 

ve son olarak Vodafone kullanmayıp sosyal medyada takip etmeyenler seçilmiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma kapsamında geliştirilen ana hipotezler aşağıda sıralanmaktadır. 

H1: Katılımcıların demografik özellikleri bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal 

medyada takip etme durumları arasında fark vardır. 

H2: Katılımcıların demografik özellikleri bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal 

medyada sürekli takip etme durumları arasında fark vardır. 

H3: Katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçlarını tercih etme önceliği bakımından 

Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme durumları arasında fark vardır. 

H4: Katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçlarını tercih etme önceliği bakımından 

Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada sürekli takip etme durumları arasında fark vardır. 

H5: Vodafone’u sosyal medyada takip edenler kurumsal marka bileşenlerini bütünleşik 

olarak algılamaktadır. 

H6: Katılımcıların demografik özellikleri bakımından sosyal medyada kurumsal marka 

bileşenlerine yönelik tutumları arasında fark vardır. 

H7: Katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçlarını tercih etme önceliği bakımından 

sosyal medyada kurumsal marka bileşenlerine yönelik tutumları arasında fark vardır. 

H8: Katılımcıların Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme durumları 

bakımından sosyal medyada kurumsal marka bileşenlerine yönelik tutumları arasında fark vardır. 
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H9: Katılımcıların Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada sürekli takip etme durumları 

bakımından sosyal medyada kurumsal marka bileşenlerine yönelik tutumları arasında fark vardır. 

Veri toplama araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Ankette yer alan 

kurumsal marka bileşenlerine ilişkin sorularda 5’li Likert türü ölçekten yararlanılmıştır (1. 

Kesinlikle katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle 

katılıyorum). Veri toplama sürecinde anketler, katılımcılarla yüz yüze görüşülerek 

cevaplandırılmıştır. 

Verilerin toplanması 

Verilerin toplanması aşamasında öncelikle bir pilot çalışma (ön test) gerçekleştirilmiştir. 

Bu pilot çalışmasında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) okuyan son sınıf 

öğrencilerinden 91 kişiye anket uygulanmıştır. Toplanan veriler derlenerek SPSS 22 paket 

programına girilmiştir. Pilot çalışmada, uygulanan anketin güvenilirliğinde iç tutarlılık analizi 

olarak Cronbach Alfa katsayısı kullanılmış ve bu katsayı 0,946 olarak “yüksek derecede güvenilir” 

çıkmıştır. Pilot çalışma sonrasında anket çalışması 15 Şubat-1 Haziran 2016 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiş ve Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki 13 fakülte ve yüksekokulda 2500 

öğrenciye anket uygulanmıştır.  

Verilerin analizi ve kullanılan yöntemler 

Verilerin analizinde ilk olarak anket yoluyla toplanan tüm veriler derlenerek SPSS 22 paket 

programına girilmiş ve tekrar güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. Daha sonrasında hedef kitle 

olan gençlerin demografik özelliklerine, sosyal medya araçları ile Vodafone kullanımlarına ve 

sosyal medyadaki takiplerine ilişkin sorulan soruların frekans dağılımına tanımlayıcı istatistik 

açısından bakılmıştır. Ayrıca, demografik özellikler ve sosyal medya araçlarına ilişkin sorular ile 

Vodafone kullanımı ve sosyal medyada takibine ilişkin soru grubu arasındaki farklılığı tespit 

etmek için Ki-kare analizi yapılarak çapraz tablolar oluşturulmuştur. Çapraz tablolar, birbiriyle 

ilgisi bulunan ve en az 2 değişkeni içeren tablolardır. Tüm analizlerde, hata oranı alfa: 0,05 olarak 

belirlenip; p≤ 0,05 olduğu durumlarda gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edilmiştir. 

Kurumsal marka bileşenlerine yönelik tutumlar ile demografik özelliklere, sosyal medya 

araçlarına, Vodafone’u kullanma ile sosyal medyada takip etmeye ilişkin soru grupları arasında 

farklılık olup olmadığını belirlemek için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizlerinden 
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Güz/Fall 2017

330



yararlanılmıştır. Mann Whitney U testi, iki bağımsız örneğin aynı kütleden çekilip çekilmediğini 

ya da örneklerin alındığı ana kütlelerin birbirinden bağımsız olup olmadığını belirleyen parametrik 

olmayan bir ölçüm testidir (Yükselen, 2006: 140,149).  

Araştırmada kurumsal marka bileşenlerine yönelik hazırlanan sorulardan elde edilen 

verilerin, Hatch ve Schultz’un modelinde belirlenen boyutlara girip girmediğini belirlemek ve 

kendi içinde farklı bir grup oluştuysa bunu tanımlayabilmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi 

kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi ise verilerin Kovaryans ya da Korelasyon matrisinden 

yararlanarak birbirleriyle ilişkili p sayıda değişkenden daha az sayıda (k<p) ve birbirinden 

bağımsız yeni değişkenler (faktör) türetmek üzere yararlanılan faktör analizidir (Özdamar, 2004: 

235-236). 

 

Bulgular ve Değerlendirme 

Güvenirlik analizi 

Pilot çalışma (ön test) sonrasında tekrar test etmek amacıyla yapılan güvenirlik analiziyle 

ana çalışmanın güvenirlik katsayısı α= 0,939 olarak “yüksek derecede güvenilir” çıkmıştır.  

Tanımlayıcı istatistikler 

  Katılımcıların demografik özellikleri 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar, Tablo 

1’de bütünleşik bir şekilde verilmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar 
Cinsiyet 

  Frekans(n) Yüzde (%) 

 Erkek 271 44,7 

 Kadın 335 55,3 

 Toplam 606 100 

Ailenin Yaşadığı Yer 

 Frekans(n) Yüzde (%) 

Köy 98 16,2 

İlçe 202 33,3 

İl 306 50,5 

Toplam 606 100 

Yaş 

 Frekans(n) Yüzde (%) 
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21-23 yaş arası 451 74,4 

24 ve üzeri 155 25,6 

Toplam 606 100 

Gelir 

 Frekans(n) Yüzde (%) 

Asgari ücret veya altı 111 18,3 

1301-2000 253 41,7 

2001-2700 124 20,5 

2701 ve üstü 118 19,5 

Toplam 606 100 

Kiminle Yaşadığı 

 Frekans(n) Yüzde (%) 

Ailemle 123 20,4 

Öğrenci yurdunda 260 42,7 

Tek başıma evde 24 3,8 

Arkadaşlarla evde 199 33,1 

Toplam 606 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları okullara göre dağılımı ise, Tablo 2’de 

verilmiştir. Dağılıma bakıldığında en çok sayının Fen-Edebiyat Fakültesi (% 25,2), İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi (% 21,8) ve Mühendislik Fakültesi’nde (% 16) toplandığı; en az sayıyı ise 

sağlıkla ilgili okulların oluşturduğu görülmektedir. 

 

  Tablo 2. Katılımcıların okuduğu okullara göre dağılımı 
 

Okul Adı 

Evreni 

oluşturan 

öğrenci sayısı 

Örneklemi 

oluşturan 

öğrenci sayısı 

(n) 

 

Yüzde (%) 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 1519 132 21,8 

Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 109 9 1,5 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 150 13 2,1 

Devlet Konservatuvarı 69 6 1 

Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) 127 11 1,8 

Turizm Fakültesi 306 27 4,5 

Teknoloji Fakültesi 414 36 5,9 

Afyon Sağlık Yüksekokulu 452 39 6,4 

Mühendislik Fakültesi 1113 97 16 

Eğitim Fakültesi 707 62 10,2 
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Fen-Edebiyat Fakültesi 1761 153 25,2 

Veteriner Fakültesi 143 12 2 

Tıp Fakültesi 106 9 1,5 

Toplam 6976 606 100 

   

  Katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçlarını tercih etme önceliği 

Katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçlarını tercih etme önceliği farklılık 

göstermektedir. Bu tercihlerin sıralamasına ilişkin olarak araçlara bakıldığında, % 58,4 ile 

Facebook’un, % 22,5 ile Instagram’ın ve % 17,6 ile Google+’nın birinci sırada tercih edildiği 

görülmüştür. Elde edilen sonuç, gençlerin arkadaşlarıyla bağlantı kurmada daha çok Facebook’u, 

görsel paylaşımlarda bulunmak ve bu paylaşımları takip etmede ise öncelikli olarak Instagram’ı 

tercih ettiklerini göstermektedir.  

Katılımcıların Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme durumları 

Katılımcıların % 41’i, kullanıp takip etmeyenleri oluştururken, kullanıp takip edenler % 35 

oranı ile ikinci sırada yer almaktadır. 

 
Şekil 1. Katılımcıların Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme durumuna göre 
dağılımı 

 

Sürekli takip etme durumuna bakıldığında, Şekil 2’de görüldüğü üzere kullanıp sürekli 

takip edenlerin % 17, kullanmayıp sürekli takip edenlerin ise % 3 olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların % 60’nın ise kullanıp sürekli takip etmediği tespit edilmiştir.   

 

Kullanıyor 
Takip Ediyor

% 35

Kullanıyor 
Takip 

Etmiyor
% 41

Kullanmıyor 
Takip Ediyor

% 11

Kullanmıyor 
Takip 

Etmiyor
% 13
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Şekil 2. Katılımcıların Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada sürekli takip etme durumuna 
göre dağılımı 

 

Değişkenler Arasındaki Farklılıklar 

Araştırmanın bu kısmında, katılımcıların demografik özellikleri ve kullandıkları sosyal 

medya araçlarını tercih etme önceliği bakımından, Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip 

etme ile Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada sürekli takip etme durumları arasında bir 

farklılık olup olmadığına bakılmış ve yalnızca anlamlı farklılığın oluştuğu analiz sonuçlarına yer 

verilmiştir. 

Katılımcıların demografik özellikleri bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal 

medyada takip etme durumları arasındaki farklılıklar 

H1a: Katılımcıların cinsiyeti bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme 

durumları arasında fark vardır. 

 

Tablo 3. Katılımcıların cinsiyeti bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme 
durumları arasındaki farklılıklar 
 

        

Cinsiyet 

 Vodafone’u Kullanma ve Sosyal Medyada Takip Etme  

 

Toplam  

Kullanıyor 

Takip Ediyor 

Kullanıyor 

Takip Etmiyor 

Kullanmıyor 

Takip Ediyor 

Kullanmıyor 

Takip Etmiyor 

 ERKEK n 92 98 42 39 271 

% 33,9 36,2 15,5 14,4 100 

 KADIN n 124 149 24 38 335 

% 37 44,5 7,2 11,3 100 

 

Toplam 

n 216 247 66 77 606 

% 35,6 40,8 10,9 12,7 100 

Kullanıyor 
Sürekli Takip     

Ediyor
% 17

Kullanıyor 
Sürekli Takip 

Etmiyor
% 60

Kullanmıyor
Sürekli Takip 

Ediyor
% 3

Kullanmıyor 
Sürekli Takip 

Etmiyor
% 20
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ᵪ2: 13,586    P: 0,004 

 

Yapılan analizde erkeklerin kullanma-takip etme durumları ile kadınların kullanma-takip 

etme durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu farklılığın kullanmıyor-takip 

ediyor durumunda oluştuğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin Vodafone’u kullanmadıkları halde 

takip etmelerinin sebebi, kampanyalar ile ilgili bilgi edinmede kadınlara oranla daha fazla istekli 

olmalarından olabilir.  
H1f: Katılımcıların okuduğu okullar bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada 

takip etme durumları arasında fark vardır. 

 

Tablo 4.  Katılımcıların okuduğu okullar bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada 
takip etme durumları arasındaki farklılıklar 
 

 

Ailenin 

Yaşadığı Yer 

 Vodafone’u Kullanma ve Sosyal Medyada Takip Etme  

Toplam 

 

Kullanıyor        

Takip Ediyor 

Kullanıyor           

Takip Etmiyor 

Kullanmıyor     

Takip Ediyor 

Kullanmıyor 

Takip Etmiyor 

İİBF   n 73 41 18 0 132 

%  55,3 31,1 13,6 0 100 

GSF n 2 4 3 0 9 

%  22,2 44,4 33,3 0 100 

BESYO n 5 6 2 0 13 

%  38,5 46,2 15,4 0 100 

Konservatuvar n 1 2 3 0 6 

%  16,7 33,3 50 0 100 

BUBYO n 1 3 1 6 11 

%  9,1 27,3 9,1 54,5 100 

Turizm 

Fakültesi 

n 10 13 1 3 27 

%  37 48,1 3,7 11,1 100 

Teknoloji 

Fakültesi 

n 9 16 4 7 36 

%  25 44,4 11,1 19,4 100 

Afyon Sağlık 

Yüksekokulu 

n 18 12 9 0 39 

%  46,2 30,8 23,1 0 100 

Mühendislik 

Fakültesi 

n 24 58 3 12 97 

%  24,7 59,8 3,1 12,4 100 

Eğitim 

Fakültesi 

n 36 20 6 0 62 

%  58,1 32,3 9,7 0 100 

n 31 67 12 43 153 
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Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

%  20,3 43,8 7,8 28,1 100 

Veteriner 

Fakültesi 

n 3 5 2 2 12 

%  25 41,7 16,7 16,7 100 

Tıp Fakültesi n 3 0 2 4 9 

%  33,3 0 22,2 44,4 100 

 

Toplam 

n 216 247 66 77 606 

%  35,6 40,8 10,9 12,7 100 

ᵪ2: 175,501  P: 0,000 

 

Çapraz tabloda yer alan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların okuduğu okullar 

bakımından kullanıp-takip etme durumları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna 

göre, 13 okuldan 6’sında kullanmıyor-takip etmiyor seçeneğinde % 0’lık bir oranın bulunması ile 

tıp fakültesindeki kullanıyor-takip etmiyor seçeneğinde % 0’lık bir oranın çıkmasının gerçekleşen 

dağılım üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, dikkati çeken diğer bir nokta ise, 

Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme durumunun daha çok Eğitim Fakültesi’nde 

(% 58,1) ve İİBF’de (% 55,3) yoğunlaşmış olmasıdır. Buna göre, sosyal içerikli bölümlerin 

Vodafone ile daha fazla etkileşim içerinde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu durumun farklılık 

üzerinde bir etkisinin olacağı da muhtemeldir. 

Katılımcıların demografik özellikleri bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal 

medyada sürekli takip etme durumları arasındaki farklılıklar 

H2a: Katılımcıların cinsiyeti bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada sürekli 

takip etme durumları arasında fark vardır. 

 

Tablo 5. Katılımcıların cinsiyeti bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada sürekli 
takip etme durumları arasındaki farklılıklar 
 

 

   

Cinsiyet 

 Vodafone’u Kullanma ve Sosyal Medyada Sürekli Takip Etme  

Toplam 

 

Kullanıyor        

Sürekli Takip 

Ediyor 

Kullanıyor           

Sürekli Takip 

Etmiyor 

Kullanmıyor     

Sürekli Takip 

Ediyor 

Kullanmıyor 

Sürekli Takip 

Etmiyor 

ERKEK n 51 140 14 66 271 

%  18,8 51,7 5,2 24,4 100 

KADIN n 51 222 6 56 335 

%  15,2 66,3 1,8 16,7 100 

 n 102 362 20 122 606 
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Toplam %  16,8 59,7 3,3 20,2 100 

ᵪ2: 16, 014  P:  0,001 

Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, katılımcıların cinsiyeti bakımından 

Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada sürekli takip etme durumları arasında anlamlı bir fark 

olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın kullanmıyor-sürekli takip ediyor durumunda oluştuğu 

görülmektedir. Bu seçeneği tercih eden erkek katılımcıların, Vodafone’un yaptığı kampanyalardan 

haberdar olmak amacıyla, kadınlara oranla kurumu sosyal medyada daha çok takip ettikleri 

söylenebilir.  

H2b: Katılımcıların ailelerinin yaşadığı yer bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal 

medyada sürekli takip etme durumları arasında fark vardır. 

Tablo 6’da H2b hipotezine ait analiz sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 6. Katılımcıların ailelerinin yaşadığı yer bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal 
medyada sürekli takip etme durumları arasındaki farklılıklar 
 

 

Ailenin 

Yaşadığı 

Yer 

 Vodafone’u Kullanma ve Sosyal Medyada Sürekli Takip Etme  

Toplam 

 

Kullanıyor        

Sürekli Takip 

Ediyor 

Kullanıyor           

Sürekli Takip 

Etmiyor 

Kullanmıyor     

Sürekli Takip 

Ediyor 

Kullanmıyor 

Sürekli Takip 

Etmiyor 

Köy n 16 60 5 17 98 

%  16,3 61,2 5,1 17,3 100 

İlçe n 44 124 6 28 202 

%  21,8 61,4 3 13,9 100 

İl n 42 178 9 77 306 

%  13,7 58,2 2,9 25,2 100 

 

Toplam 

n 102 362 20 122 606 

%  16,8 59,7 3,3 20,2 100 

ᵪ2: 14, 285  P: 0,027 

 

Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların ailelerinin yaşadığı yer bakımından kullanma-

sürekli takip etme durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın 

kullanmıyor-sürekli takip etmiyor durumunda oluştuğu görülmektedir. Buna göre, katılımcıların 

ailelerinden ağırlıklı olarak il’de yaşayanların Vodafone’u kullanmayıp sürekli takip etmedikleri 

tespit edilmiştir. 
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H2f: Katılımcıların okuduğu okullar bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada 

sürekli takip etme durumları arasında fark vardır. 

H2f hipotezine ilişkin sonuçlar, Tablo 7’de yer almaktadır. 

 

Tablo 7. Katılımcıların okuduğu okullar bakımından katılımcıların Vodafone’u kullanma ve 
sosyal medyada sürekli takip etme durumları arasındaki farklılıklar 
 

 

Okul Adı 

 Vodafone’u Kullanma ve Sosyal Medyada Sürekli Takip Etme  

Toplam 

 

Kullanıyor         

Sürekli Takip 

Ediyor 

Kullanıyor           

Sürekli Takip 

Etmiyor 

Kullanmıyor      

Sürekli Takip 

Ediyor 

Kullanmıyor 

Sürekli Takip 

Etmiyor 

İİBF n 37 77 3 15 132 

%  28 58,3 2,3 11,4 100 

GSF n 1 5 1 2 9 

%  11,1 55,6 11,1 22,2 100 

BESYO n 2 9 1 1 13 

%  15,4 69,2 7,7 7,7 100 

Konservatuvar n 1 2 1 2 6 

%  16,7 33,3 16,7 33,3 100 

BUBYO n 0 4 1 6 11 

%  0 36,4 9,1 54,5 100 

Turizm 

Fakültesi 

n 6 17 1 3 27 

%  22,2 63 3,7 11,1 100 

Teknoloji 

Fakültesi 

n 6 19 0 11 36 

%  16,7 52,8 0 30,6 100 

Afyon Sağlık 

Yüksekokulu 

n 3 27 3 6 39 

%  7,7 69,2 7,7 15,4 100 

Mühendislik 

Fakültesi 

n 8 74 0 15 97 

%  8,2 76,3 0 15,5 100 

Eğitim 

Fakültesi 

n 20 36 2 4 62 

%  32,3 58,1 3,2 6,5 100 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

n 15 83 5 50 153 

%  9,8 54,2 3,3 32,7 100 

Veteriner 

Fakültesi 

n 1 7 1 3 12 

%  8,3 58,3 8,3 25 100 

Tıp Fakültesi n 2 2 1 4 9 

%  22,2 22,2 11,1 44,4 100 

 

Toplam 

n 102 362 20 122 606 

%  16,8 59,7 3,3 20,2 100 
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ᵪ2: 97,289  P: 0,000 

 

Çapraz tabloda yer alan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların okuduğu okullar ile kullanıp-

sürekli takip etme durumları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Analiz 

sonuçlarını etkileyen unsurlardan ilki, kullanmıyor-sürekli takip ediyor kısmında Teknoloji ve 

Mühendislik Fakültesinden hiçbir katılımcının bulunmaması; ikincisi ise Bolvadin Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulunda okuyan öğrencilerden kullanıyor-sürekli takip ediyor kısmında 

örnekleme seçilen katılımcı sayısının olmamasıdır. Elde edilen sonuç, özellikle teknik bölümlerde 

okuyan öğrencilerin, kullanmadıkları bir hizmeti sosyal medyada sürekli takip etmeme eğiliminde 

olduklarını gösterebilir. 

Katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçları bakımından Vodafone’u 

kullanma-sosyal medyada takip etme ve kullanma-sürekli takip etme durumları arasındaki 

farklılıklar 

H3c: Katılımcıların Instagram’ı tercih etme önceliği bakımından Vodafone’u kullanma ve 

sosyal medyada takip etme durumları arasında fark vardır. 

 

H4c: Katılımcıların Instagram’ı tercih etme önceliği bakımından Vodafone’u kullanma ve 

sosyal medyada sürekli takip etme durumları arasında fark vardır. 

 

H3c ve H4c hipotezleri ile ilgili sonuçlar, Tablo 8’de yer almaktadır.  

 

Tablo 8. Katılımcıların Instagram’ı tercih etme önceliği bakımından Vodafone’u kullanma-sosyal 
medyada takip etme ve kullanma-sürekli takip etme durumları arasındaki farklılıklar 
 

Sosyal        

Medya Aracı 

 Vodafone’u Kullanma ve Sosyal 

Medyada Takip Etme 

 T
op

la
m

 

Vodafone’u Kullanma ve Sosyal Medyada Sürekli 

Takip Etme 

 

Instagram 

 

K
ul

la
nı

yo
r  

   
 

Ta
ki

p 
Ed

iy
or

 

K
ul

la
nı

yo
r  

   
  

Ta
ki

p 
Et

m
iy

or
 

K
ul

la
nm

ıy
or

 

Ta
ki

p 
Ed

iy
or

 

K
ul
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nm

ıy
or

 

Ta
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p 
Et

m
iy

or
 

K
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r 

Sü
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i T
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ip

 

Ed
iy

or
 

K
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la
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r 

Sü
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Et
m
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or

 
K
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ıy

or
 

Sü
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kl
i T
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Ed
iy

or
 

K
ul
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nm

ıy
or

 

Sü
re

kl
i T

ak
ip

 

Et
m

iy
or

 
 T

op
la

m
 

 

1. sırada     

tercih etme 

     

n 

39 46 7 19 111 13 72 1 25 111 

%  35,1 41,4 6,3 17,1 100 11,7 64,9 0,9 22,5 100 

 2. sırada 

tercih etme 

n 69 90 24 22 205 39 121 6 39 205 

%  33,7 43,9 11,7 10,7 100 19 59 2,9 19 100 
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3. Sırada 

tercih etme 

n 46 36 13 15 110 20 62 4 24 110 

%  41,8 32,7 11,8 13,6 100 18,2 56,4 3,6 21,8 100 

4. sırada 

tercih etme 

n 10 26 7 11 54 6 30 1 17 54 

%  18,5 48,1 13 20,4 100 11,1 55,6 1,9 31,5 100 

5. sırada 

tercih etme 

n 3 4 1 0 8 2 5 1 0 8 

%  37,5 50 12,5 0 100 25 62,5 12,5 0 100 

6. sırada 

tercih etme 

n 4 0 0 1 5 3 1 0 1 5 

%  80 0 0 20 100 60 20 0 20 100 

8. sırada 

tercih etme 

n 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

%  0 0 100 0 100 0 0 100 0 100 

 

Toplam 

 

n 171 202 53 68 494 83 291 14 106 494 

%  34,6 40,9 10,7 13,8 100 16,8 58,9 2,8 21,5 100 

                ᵪ2: 30,598  P: 0,032                       ᵪ2: 55,398  P: 0,000 
 

Yapılan analizde katılımcıların Instagram’ı tercih etme önceliği bakımından kullanma-

takip etme ve kullanma-sürekli takip etme durumları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Dikkati çeken nokta, Instagram’ın her iki kullanma-takip etme durumunda da katılımcı sayısı 

açısından ikinci tercih etme sırasında ağırlıklı olarak yer almasıdır. Oluşan farklılığın ana 

sebebinin katılımcıların kullanıyor-takip etmiyor ve kullanıyor-sürekli takip etmiyor durumunda 

Instagram’ı ikinci sırada tercih etme noktasında oluştuğu söylenebilir. Bu sonuç, her iki takip etme 

durumunda bazı katılımcıların Instagram’ı sosyal medya aracı olarak ikinci sırada tercih ettiklerini; 

katılımcıların çoğunun Vodafone’u kullansa da Instagram’da hem takip etmeyi hem de sürekli 

takip etmeyi tercih etmediğini yansıtmaktadır. Dolayısıyla Instagram’da Vodafone’a ait hesapta, 

sadece etkinlikler ile ilgili kısa videolar ve fotoğraflar yer aldığı ve bilgi paylaşımı olmadığı için 

katılımcıların çoğu tarafından öncelikli bir tercih olmadığı söylenebilir. 

Algılama ve Tutuma Yönelik Analizler 

Araştırmanın bu bölümünde, katılımcıların sosyal medyada kurumsal marka bileşenlerini 

algılama biçimlerini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiş ve anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Katılımcıların demografik özellikleri, kullandıkları sosyal medya araçlarını 

tercih etme önceliği, Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme ile kullanma-sürekli 

takip etme durumları bakımından, sosyal medyada kurumsal marka bileşenlerine yönelik tutumları 

arasında farklılık olup olmadığına bakıldığında ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Katılımcıların sosyal medyada kurumsal marka bileşenlerini algılama biçimleri 
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Katılımcıların sosyal medyada takip ettikleri Vodafone’un kurumsal marka bileşenlerini 

nasıl algıladıklarını belirleyebilmek için aşağıda yer alan hipotez geliştirilmiştir.  

H5: Vodafone’u sosyal medyada takip edenler kurumsal marka bileşenlerini bütünleşik 

olarak algılamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi uygulanmış ve elde edilen 

sonuçlar Tablo 9’da ve Tablo 10’da verilmiştir.  

 

Tablo 9. Sosyal medyada kurumsal marka bileşenlerine ait açıklanan toplam varyans dağılımı 
 

 
Bileşen 

  
Başlangıç Özdeğerleri 

 
 

Yüklerin Kareler 
Toplamı 

 Toplam 
Varyans 
% 

Birikimli 
% Toplam 

 
Varyans 

% 

 
Birikimli 

% 
1  10,326 41,305 41,305 10,326 41,305 41,305 
2   1,983 7,932 49,236 1,983 7,932 49,236 
3  1,183 4,732 53,968 1,183 4,732 53,968 
4  1,004 4,014 57,982 1,004 4,014 57,982 
5  ,894 3,577 61,559    
6   ,825 3,300 64,859    
7  ,795 3,181 68,040    
8   ,731 2,925 70,965    
9  ,721 2,883 73,848    
10   ,660 2,640 76,487    
11  ,587 2,349 78,836    
12  ,568 2,271 81,107    
13  ,508 2,033 83,141    
14  ,490 1,959 85,100    
15  ,457 1,829 86,928    
16  ,439 1,757 88,685    
17  ,421 1,683 90,368    
18  ,365 1,460 91,828    
19  ,357 1,426 93,254    
20  ,327 1,308 94,563    
21  ,309 1,237 95,800    
22  ,298 1,193 96,993    
23  ,289 1,155 98,148    
24  ,259 1,036 99,184    
25  ,204 ,816 100,000    

 
Tablo 10. Sosyal medyada kurumsal marka bileşenlerine ilişkin faktör yükü matrisi 
 

 
 

 Bileşen 
 1 2 3 4 

KURUM VİZYONU  
Vizyon1  ,496 ,466 ,025 ,079 
Vizyon 2   ,568 ,539 ,092 ,093 
Vizyon 3  ,501 ,631 ,179 ,044 
Vizyon 4  ,565 ,452 ,014 -,078 
Vizyon 5  ,532 ,453 ,138 -,047 

KURUM KÜLTÜRÜ  
Kültür 6   ,684 ,138 -,356 -,092 
Kültür 7  ,619 ,258 -,127 ,051 
Kültür 8   ,682 -,052 -,118 -,050 
Kültür 9  ,603 ,188 -,111 -,124 
Kültür 10   ,696 -,098 -,162 -,063 
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Kültür 11  ,724 -,164 -,281 -,073 
Kültür 12  ,611 ,036 -,093 -,001 

KURUMSAL İMAJ  
İmaj 13  ,722 -,035 -,337 ,066 
İmaj 14  ,731 -,234 -,329 -,057 
İmaj 15  ,718 -,121 -,140 ,107 
İmaj 16  ,715 -,185 -,145 ,135 
İmaj 17  ,644 -,302 ,090 ,311 
İmaj 18  ,719 -,185 ,111 ,355 
İmaj 19  ,595 ,024 ,338 ,093 
İmaj 20  ,513 -,154 ,304 ,555 
İmaj 21  ,698 -,282 ,141 -,025 
İmaj 22  ,651 -,123 ,220 -,374 
İmaj 23  ,611 -,155 ,414 -,318 
İmaj 24  ,660 -,305 ,288 -,169 
İmaj 25  ,701 -,195 ,166 -,307 

 

Yapılan analizin faktör yüklerine bakıldığında, kurumsal marka bileşenlerinin birbirinden 

ayrışmadığı görülmüş ve H5 hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuç, katılımcıların Vodafone’un 

kurumsal marka bileşenlerini oluşturan vizyonunu, kültürünü ve imajını sosyal medyada 

bütünleşik bir şekilde algıladığını göstermektedir. Dolayısıyla H5 hipotez testi sonuçları, Hatch ile 

Schultz’un kurumsal markalaşma modelini destekler niteliktedir. Ayrıca, analiz sonuçları, 

kurumsal marka bileşenlerinin sosyal medyada algılanmasına yönelik durumun % 57,982’lik 

kısmını açıkladığını göstermektedir. Kurumsal marka algısı oluşturmada, genellikle birden fazla 

mecra bir arada kullanılmaktadır. Dolayısıyla, tek bir mecra olarak sosyal medyanın kullanımı, 

istenen bu algının oluşumunu belli bir düzeyde açıklamaktadır. Burada dikkati çeken nokta, tek 

bir mecra olarak sosyal medyanın, kurumsal marka algısının yarısından fazlasını oluşturmasıdır. 

Bu sonucun ortaya çıkmasında, sosyal medyanın özellikle gençler tarafından en çok kullanılan 

mecra olması rol oynamaktadır. 

 

Sonuç 

Bu çalışma, sosyal medya kullanımı ile kurumsal markalaşma arasındaki ilişkiyi tespit 

etmek amacıyla, Hatch ve Schultz’un modelinde yer alan kurumsal marka bileşenlerinin sosyal 

medyadaki kullanımının kurumsal markalaşma üzerinde etkili olduğu varsayımından hareketle 

gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada yer alan katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında çoğunluğun 

kadınlardan oluştuğu görülmüştür. Yapılan analizlerde, katılımcıların demografik özellikleri 

bakımından Vodafone’u kullanma ve sosyal medyada takip etme durumları arasında cinsiyet ve 

okul bazında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, cinsiyetin ve eğitim görülen okulların, 
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Güz/Fall 2017

342



sosyal medya takibinde etkisinin olduğu görülmüştür. Analiz sonuçları incelendiğinde, takip etme 

durumunun özellikle sosyal içerikli bölümlerde yoğunlaştığı dikkati çekmiştir.  

Sosyal medya araçlarını tercih etme önceliği bakımından, Vodafone’u kullanma ve sosyal 

medyada takip etme durumlarına bakıldığında, Vodafone’u kullanan bazı katılımcıların 

Instagram’da kurumu takipte bulunmadıkları sonucu öne çıkmıştır. Aslında, Instagram sadece 

fotoğraf ve kısa videoların paylaşılmasını sağlayan bir araç olduğu için diğer araçlara göre takipte 

farklılık bulunması beklenen bir sonuç olmuştur. 

Çalışmada kurumsal marka bileşenlerine yönelik algılama ve tutumlarda farklılık olup 

olmadığını belirlemek için 5 ana hipotez geliştirilmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların sosyal 

medyada, Vodafone’un vizyonunu, kültürünü ve imajını, Hatch ile Schultz’un modelinde olduğu 

gibi bütünleşik bir şekilde algıladığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, açıklayıcı faktör analizi 

sonuçları, kurumsal marka bileşenlerinin sosyal medyada algılanmasına yönelik durumun % 

57,982’lik kısmını açıklamaktadır. Bu noktada, tek bir mecra olarak sosyal medyanın, kurumsal 

marka algısının yarısından fazlasını oluşturmada etkili olabileceği dikkati çekmektedir. Ayrıca, 

sosyal medyanın özellikle gençler tarafından en çok kullanılan mecra olmasının bu sonucun ortaya 

çıkmasında etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Sonuç olarak elde edilen bulgular göstermiştir ki, sosyal medya kurumsal markalar 

açısından önemli bir kanaldır ve bu kanal doğru stratejilerle etkili bir şekilde kullanıldığında 

markaya ilişkin olumlu bir algı oluşturulabilmektedir. Öte yandan, sosyal medyanın kurumsal 

markalaşma üzerinde olumlu bir etkisi olmakla birlikte, diğer iletişim araçlarıyla beraber 

kullanıldığında daha fazla etkili olacağını söylemek mümkündür.  
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