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Özet 

Hızla değişen teknolojik gelişmeler sonucunda internet ve sosyal ağlar üzerinden birer viral 

pazarlamacıya dönüşen tüketicilerin birer internet kullanıcısı olarak demokratik hakları nasıl 

korunmalıdır? sorusunsalından yola çıkan bildiride tüketicilerin haklarına ışık tutulması 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler 

Ağızdan ağıza reklam, internet, viral pazarlama, sosyal ağlar. 

 

* 

Tarihin tüm gelişim süresi içerisinde teknolojik alanlarda yaşanılan gelişmeler ve yeni teknolojik 

buluşlar, toplumları ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal yaşamlarında derinden etkilemiş ve değişimler 

yaratmış, aynı zamanda bu teknolojik buluşlar yeni dönemlerin açılmasına da aracılık etmiştir. 

 

20. yüzyılın bitiminde dünyada hemen hemen herkesi ilgilendiren önemli gelişmeler olmuştur. 

Bu gelişmelerin başlıcaları; “küreselleşme”  ve “Internet aracılığıyla iletişim” olarak adlandırılabilir1. 

Küreselleşme, iletişim ve ulaşım alanlarında meydana gelen gelişmelerle dünyanın giderek 

küçülmesine, ekonomik ve siyasal birlikler kurulmak suretiyle de sınırların ortadan kalkmasına neden 

olmuştur. 

 

Küreselleşme ve iletişim teknolojilerinde de sürekli yaşanmakta olan bu değişim, beraberinde bir 

takım yeniliklere ve değişikliklere yol açmaktadır. Küreselleşen dünyanın en önemli kitle iletişim 

araçlarından birisi haline gelen internet, doğaldır ki bu değişimin merkezinde yer alır. Neredeyse her 

sektörde etkisini hissettiren ve bu sektörlerde bir takım değişiklikler yaratan internet, reklamcılık 

sektörünü de büyük ölçüde etkilemiştir. Bu durumun en önemli örneklerinden birisi olarak da, internetin 

bu denli önem kazanması ile birlikte, reklâmlar ile hedef kitlelerin yani tüketicilerin kesiştiği noktaların 

değişmeye başlamış olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. 
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Kişilerin günlük hayatına sıkıca yerleşen ve bu denli öneme sahip bir iletişim aracı olan internet, 

geleneksel pazarlama ve reklam yollarına alternatifler sunmuş, yeni kavramların ortaya çıkmasına 

öncülük etmiştir. Günümüzde şirketler geleneksel reklam ortamlarında yaptıkları reklam çalışmalarına 

ek olarak, sanal ortamı da pazarlama amaçlı olarak görüp, bu ortamları da reklam mecrası olarak 

kullanmaya başlamışlardır. 

 

İnternet ve reklam olguları bir arada anıldığında ağızdan ağıza iletişim konusunun akla 

gelmemesi nerede ise olanaksızdır; internet kullanımı bu denli fazla olmasaydı ağızdan ağıza iletişim bu 

günkü önemine ulaşamazdı. Çünkü sözlü aktarım birkaç durak sonra sona ermektedir. Ancak 

günümüzde internetin yardımıyla ve evrenimizdeki yoğun reklam kargaşasının zorlayıcı etkisiyle, fikir 

virüslerinin hızla yayıldığı görülmektedir. Godin’in görüşüne göre bunun nedeni ise yeni ekonominin 

motorunu ürünlerin değil, fikirlerin oluşturmasıdır2. 

 

Son yıllarda sosyal ağların dikkate değer bir sıçrama gösterdiği görülmektedir. Özellikle genç ve 

aktif izleyici kitlesini etkileyen sosyal ağlar, büyük kitleleri, farklı ilgi alanlarında farklı seçenek, uygulama 

ve araçla bir araya getirerek etkileşim içine girmelerini sağlamaktadırlar. Bu etkileşimin derinliği ve 

etkilediği alan sosyal ağın niteliğine göre farklılık göstermektedir3.  

 

İnternet, kişilerin kitleleri etkileyip akım yaratabileceği, saklamayı imkânsız, paylaşmayı sınırsız 

kılan bir iletişim ağı, "hız", "özgürlük", "demokrasi" kavramlarını yeniden tanımlayan ve bu kavramlarla 

özdeşleştirilen çok boyutlu ve çok fonksiyonlu günümüzün parlayan mecrasıdır. İnternet, milyonlarca 

insanın kendi amaçları doğrultusunda ve bilgisayarlar aracılığı ile hem iletişim kurabildiği hem de bilgi 

alışverişinde bulunabildiği bir sistemdir4. 

 

Bugün fikir virüsleri çok hızlı taşınabilmektedir. Onları taşımakta kullanılan araç ucuz ve hızlı 

olduğu için, fikirler her gün biraz daha hızlı, biraz daha ucuz yol alabilmektedir. Bir yazarın son 

romanındaki sözcükler ya da bir şarkıcının şarkı sözleri, son albümü gibi bir fikrin dolaşıma girme süresi 

anlık olmaya başlamıştır5. 
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İnternet, çeşitli topluluklardaki virüslerin hızını çarpıcı ölçüde arttırmaktadır. Süratteki bu artış, 

virüsün dinamiğini temelinden değiştirmektedir. Haber değeri taşıyan bir bilgi, belki 20, 30 ya da 100 

iletişim döngüsü yakalayabilir ama bir süre sonunda topluluk için haber sıkıcı olmaya başlayabilir. 

İnternetten önce, her döngü sadece bir avuç insanı içine almakta, ağızdan ağıza yayılan bilgi ya da virüs 

daha yaşlanmadan ölmekteydi. Bugün bu döngüler, milyonlarca insanla temas ederken virüsün 

mutasyona uğrayarak değişmesine ve evrimleşmesine olanak vermektedir6. 

 

Sözlü aktarıma dijital destek vermek hayati önem taşımaktadır7. Eğer bir güçlendirici 

kullanılmazsa sözlü aktarım genellikle zayıflayıp yok olmaktadır. Eskiden olsa beğendiği bir filmi sadece 

sözlerle ve belirli sayıda kişiye anlatan tüketici, bugün o beğendiği filme dair düşüncelerini ve hatta o 

filme ait videoyu sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile paylaşabilir ve belki yüzlerce, binlerce insan 

tarafından fark edilmesini sağlayabilir.  

 

Dijital aktarımların pekişmesini sağlayan en önemli mecra ise sosyal ağlardır. Sosyal ağlar; 

bireylerden ya da organizasyonlardan oluşan kümelerin bir ya da birçok alanda bağlanmasıyla oluşan 

sosyal yapılar olarak adlandırılır. Bağlantıyı içeren bir ya da birçok alan ifadesinden kastedilen; bakış 

açısı, fikir, ilgi alanları, her türlü arkadaşlık veya ticari faaliyet gibi profesyonel alanlar olabilir8.  

Bilgi teknolojileri, sosyal ağların gerçek yaşamdakinden daha farklı bir şekilde yeniden kurulmasını 

sağlamıştır. Bir kuruluş içerisinde kurulan yerel ağ içinde mesajlaşan çalışanlar, e-posta listesindeki 

kişiler ve e-posta grupları ilk çevrimiçi sosyal ağ örnekleridir. Daha sonra internet üzerindeki bloglar, 

sosyal ağ siteleri gibi sosyal işbirliğini sağlayan teknolojilerin gelişmesi insanların iletişim kurdukları, 

bilgileri paylaştıkları ve birbirleriyle sürekli haberleştikleri çevrimiçi sanal toplulukların inanılmaz bir 

düzeyde artmasına neden olmuştur.  

İnternet ve internet teknolojilerinin hızlı gelişimi ile bağlanılan alanlarda kurulan ilişki ve düzeyi 

farklılık göstermektedir. Günümüz sosyal ağlarında, bireyler fikirlerini, resim veya görüntülerini 

paylaşarak, ortak ilgi alanları hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirerek, diğer bireylerin profillerini 

görüntüleyerek, yeni insanları kendi profillerine ekleyerek mevcut arkadaşları ile iletişim araçlarını ve 
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iletişimin niteliğini farklılaştırmaktadırlar. Ayrıca birçok sosyal ağda kullanıcıların oluşturdukları 

uygulamalarla ağ içeriği geliştirilmektedir 9 

Paylaşım, sohbet, yorumlama, arkadaşlık kurma/pekiştirme, birlikte çalışma gibi fonksiyonları yerine 

getiren her çevrimiçi ortam sosyal medya olarak tanımlanmaktadır. "Sosyal medya" olarak adlandırılan 

araçlar, internet ortamının yeni "sosyal" doğasının bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. 

Sosyal medya, tüketiciyi tanımanın en işlevsel yoludur. Sosyal medya için unutulmaması gereken 

en önemli unsur da alıcıların ve potansiyel alıcıların her türlü bilgi alışverişinde bulunuyor olmasıdır. 

Zaten bu alt yapıyı kullanmadaki amaç da budur. Tüketiciyi tanımak, onu ortamında yakalamak ve ona 

mesaj göndermekle uğraşmadan, onun gelip mesajı almasını sağlamaktır. Başka bir ifadeyle olta 

balıkçılığını bırakıp "ağ" kurmaktır10.  

 

Sanal ortamda geleneksel reklam teknikleri, internet ortamında interaktif ilişkilere dayanarak hızlı 

bir şekilde artış göstermiştir. İnteraktif kavramı sahip olduğu anlam bakımından yeni bir kavram değildir. 

İnternetin teknolojik olarak gelişmeye başlamasının etkileri, sadece tüm dünyada etkin ve yaygın olması 

ile sınırlı kalmamıştır. Bu yeni araç ve sunduğu imkanlar, iletişim sürecinde yer alan kaynak ve alıcı 

arasındaki ilişkinin de değişmesine yol açmıştır. Söz konusu edilen bu değişim nedeni ile alıcı olarak 

nitelendirilen tüketiciler de iletişim sürecinde aktif hale gelmiş ve iletişim süreci karşılıklı ve geri 

dönüşüm sağlayıcı bir yapıya bürünmüştür11. Tüketiciler, bir taraftan kitle iletişiminin hedef kitlesini 

oluştururken, diğer taraftan da kendileri arasında sözel ve biçimsel olmayan bir iletişim ağı içerisinde yer 

alırlar. Bu yüzden, aynı zamanda bir satış elemanı olarak görev yapan tüketicilerin eski deneyimleri, 

satın alımları ve ürün ile ilgili söyledikleri daha önemli hale gelmiştir. Bu durum, birçok firmanın olumlu 

ağızdan ağıza iletişimden yararlanmaya başlamalarından beri yeni bir şey değildir. İnternet üzerinde 

ağızdan ağıza iletişimi başlatma girişimi pazarlama literatürüne “viral pazarlama” kavramı olarak 

girmiştir. 

 

 Viral pazarlamaya eşdeger olarak virütik pazarlama, virüsle pazarlama, vızıltı pazarlaması ve 

bulaşıcı pazarlama gibi terimlerin kullanıldığını görmek mümkündür12.  
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Viral pazarlama, internette mesajların dolaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Viral pazarlama, kişilerin 

bir pazarlama mesajını diğer insanlara aktarmalarını teşvik eden stratejiyi tanımlanmakta ve bu şekilde 

mesajın yayılımında önemli bir potansiyele işaret etmektedir. Ağızdan ağıza iletişim teknikleri internet 

üzerinden pazarlamada yaşamsal bir özelliktir. Web üzerinde viral pazarlama, “maustan mausa” veya 

“modemden modeme” iletişim olarak da adlandırılır13. Internet üzerinde viral pazarlama ağızdan ağıza 

pazarlamanın basit teknolojik boyutudur. Böylece çok kısa bir sürede dünyanın çeşitli bölgelerinde 

yaşayan milyonlarca kurum, firma ve insanın birbirleriyle çok düşük maliyetle ve çok kolay bir şekilde 

iletişim kurabilmelerine imkân vermiştir. Viral pazarlama, firmalar için düşük maliyetli, çok kişiye ulaşma 

ve geribildirimi hızlı bir pazarlama faaliyeti, tüketiciler için ise ücretsiz hizmet ve bilgilerin sunulduğu bir 

servis olarak işlemektedir. E-ticaret, gruplar, topluluklar ve mesaj; firmaların tutundurma faaliyetlerini 

geliştirmek için kullandıkları araçlardır. Günümüzde viral pazarlamanın en etkin olarak kullanıldığı 

mecralar ise sosyal ağlardır.  

 

Postmodern dönemin kitle iletişim araçlarından biri olan reklâmlar birçok bireyi kendisine 

bağlamayı amaçlar14. Tüketim, imajlar aracılığı ile seyirlik bir hal almaktadır. Böylece, kitle iletişim 

araçları da reklâmlar ile bu süreci hızlandırmaktadır. Bugün internet üzerinden viral pazarlama 

yöntemiyle yapılan reklamlar en eğlendirici görsellikleri ve en akıl da kalıcı tınılarıyla da en hızlı iletişim 

araçlarından biri ile metaların tanıtımı hızına hız katmayı desteklemektedir. 

 

Bu anlamda viral pazarlama güçlü bir teoridir. Kişisel tavsiyelerin tüm tüketicilere en güçlü 

şekilde ulaştırılmasına çalışılır. Önemli olan viral pazarlamada, yayılmak istenen mesajın etkin olarak 

yayılmasını sağlayacak şekilde tasarlanması ve belirlenmesidir. Bu kimi zaman bir hikaye içine 

yerleştirilmiş bir ürün, marka tanıtım videosu kimi zaman da yayılması cazip gelen bir klip olarak 

karşımıza çıkabilir. O halde viral pazarlamada pazarlanacak bir metanın varlığı mesajın içeriğinde bir alt 

unsur olarak sunulabilmektedir. İçinden mesajı almak ise tamamen izleyicinin potansiyeline bağlıdır.  

 

Aynı zamanda sosyal medyada tüketici kendi de mesajını ve reklam içeriğini oluşturmada 

önemli rol oynamaktadır. Tüketici tarafından yaratılan medya; ürünler, markalar, hizmetler, kişiler 

ve/veya ilgi alanları hakkında bilgi alma ve diğerlerini bilgilendirme niyeti ile tüketicilerin yarattığı, üye 

olduğu, dolaşımını sağladığı ve kullandığı online bilginin yeni kaynak türü olarak tanımlanmaktadır. Bir 

içeriğin bir diğer adı da tüketici güdümlü içeriktir15. Bu medya türünün ayrıntıları, pazarlamacılar 
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tarafından yoğun ilgi görmektedir; çünkü bu medya ortamının içeriği, diğer araçlar ya da pazarlama 

aktiviteleri ile filtrelenmeden, ücretsiz bir şekilde çok büyük miktardaki bilgiyi sunmaktadır. 

 

Tüketici tarafından yaratılan medya ortamları (consumer generated media/ CGM); tüketici 

tabanlı içerik (consumer generated content/ CGC) veya kullanıcı tabanlı medya (user-generated 

content/ UGC) olarak farklı isimler altında tanımlanabilir. Basit olarak tüm bu tanımlar, tüketicilerin 

markalar, ürünler, hizmetler vs. hakkında birbirlerine online olarak bilgi göndermesini ifade etmektedir. 

Tüm bu bilgiler, halkın ulaşabileceği bir şekilde internet ortamında yer almaktadır. Satın alma kararı 

verecek olan tüketiciler, tüketici tabanlı söz konusu içerikten ve içeriğin sağladığı güvenilir bilgiden 

yararlanarak alış-veriş yaparlar ya da kendileri de bizzat bu reklamın yayılmasında aktif rol oynarlar. 

 

Viral pazarlama etkisi ile hazırlanan ve paylaşım sitelerinde dolaşım imkanı bulan bir çok video 

bulmak mümkündür.  Internet’te reklam kavramının yavaş yavaş oturmaya başladığı ülkemizde, stratejik 

internet planlamaları, interaktif marka oluşumu, interaktif medya planlamaları gibi kavramlarında 

oluşumunu sağlayacak güçlü olgular ortaya çıkmaktadır. Internet üzerinde verilen reklamların bir üst 

kalemi de hiç şüphesiz internet reklamcılığında video reklamcılığıdır. Bu reklamcılık çeşidinin geri 

dönüşü daha etkili ve verimli olmaktadır. İzlenilen reklam videosu bir de keyifli ve eğlendirici özelliğe 

sahipse tüketici kendi izlediği gibi internet kullanıcısı bu videoyu ağında paylaşarak diğer tüketicilerin de 

bu videoyu izlemelerini sağlaycaktır. 

 

Bu nedenledir ki, pek çok firma, kurum artık sosyal paylaşım sitelerinde kolaylıkla kendine yer 

edinebilecek reklam içerikli videolar hazırlamaktadırlar. Hatta bazen firmalar bu reklamları daha da cazip 

hale getirmek için özenle hazırlanmış ve kurgulanmış etkisini yaratmaktansa tamamen amatör bir 

tüketici videosu olduğu izlenimi oluşturmayı tercih etmektedirler. Oysaki öyle bir kurgu hakimdir ki 

içeriğe.  

 

Ağdaki olta balıkları olarak varsayabileceğimiz tüketici de tamamen bu virütik ortamın etkisiyle 

bu videoları paylaşmaktan kaçınmayacak. Aksine “sosyalleşecektir”. Seth Godin’in “Fikir Virüsü” adını 

verdiği düşünce burada kendini göstermektedir. Tüketici bir anda hiç tanımadığı bir firmanın marka 

bilinirliğini ve marka farkındalığını artırmış olacaktır. 

 

Sosyal ağlarda paylaşılan videolar arasında amatör şarkıcıların ya da amatör performans 

sanatçılarının videoları da yer almaktadır. Görünür de hiç de reklam kokusu vermeyen bu videonun 



arkasında çok da başarılı bir reklam kampanyası olduğu o videoyu paylaştığı anda pek çok kullanıcının 

aklına gelmemektedir. 

 

 2007 yılında tamamen amatör bir ortamda iki gitar ve bir vurmalı çalgı eşliğinde İspanyol ezgileri 

ile Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısını söyleyen bir ikilinin videoları internette hızla dolaşmaya başlar ve 

internet  kullanıcıları izlemeleri için birbirini teşvik etmekten kendini alamaz bir hale gelirler. 

 

Hürriyet Gazetesi’nde 15 Aralık 2007 tarihinde yayınlanan bir röportajlarında16 "Evlerinin Önü 

Boyalı Direk" türküsünün Flamenko ezgili amatör çalışma videosunu Youtube’a koymaya, şirketleri 

WePlay ile karar verdiklerini; amaçlarının insanların nasıl tepki göstereceğini görmek olduğunu 

söylüyorlar. Videoyu izlemeleri için sadece arkdaşlarına haber verdiklerini belirtiyorlar. Ancak onlar da 

çok iyi biliyorlar ki videonun izlenmesine yönelik bilgi paylaşımı hızla yayılacak ve videoyu birçok kişi 

izleyecektir. Asıl amaçları da budur…ve istedikleri gerçekleşir. Videonun ilk yayından 3 ay sonra 

tıklanma sayısı bir milyonu geçmiş durumdadır ve bunun yanı sıra video Facebook’a taşınmış her gün 

belki de yüzlerce kişinin profilinde görünür olmuştur ve Öykü ve Berk kardeşler de tam da istedikleri 

sonuca ulaşmışlardır. Artık albümleri “Kısmet” kendine raflarda yer bulabilir. Videoları Youtube’da 

dönmeye başladığında herkes onlarla ilgili fısıltı gazetesi üzerinden yorum yapmaya başlar, Öykü ve 

Berk’in sevgili olup olmadıkları bu yorumların başında gelir. Kısa sürede onlar hakkında ulaşabildikleri 

her bilgiyi birbiriyle paylaşan, paylaştıklarında da videosunu da eklemeyi ihmal etmeyen bizim ağ’daki 

olta balıkları, bir güzel de Öykü ve Berk’in reklam çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır. Hem de hiçbir 

bedel talep etmeden, edemeden … kendi kişisel tercihleri de olsa sosyal ağ kullanıcılarının bu anlamda 

burada bir hakkı olduğu yadsınamaz …  

 

Bugün benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Pazarlama stratejilerinin yepyeni formlara 

girdiği günümüz ekonomilerinde, ticari açıdan tüketim nesnesi haline gelen videolar aracılığıyla bir virüs 

gibi yayılan pazarlama faaliyetleri ne kadar doğalsa bu reklamların yayılmasında önemli rol oynayan 

sosyal ağ paydaşlarının da haklarını düşünüyor olmak o kadar da doğal olmalıdır … 
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