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Abstract 
There are many things that changed used in brand awareness and known by 

consumers. With the widespread use of social media, expensive advertising has 

also changed. Contents in social media platforms are not onyl a tool to spend 

fancy time for consumers but also an effective communication tool to spread 

information and training consumers about the product /brand. Brands have started 

to benefit from social media phenomena also known as influencers in order to 

strengthen the publication of their contents. However, there are also non-fans as 

well as supporters of social media phenomena. Thus, the reliability of brands and 

purchase intention through social media influencers was examined. During the 

influencers broadcast a modified surveys were sent to their follower. 12 

influencers were obtained within the scope of the study. Results was analyzed by 

SPSS software. 
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Özet 

Günümüz rekabet şartlarında pazarlama iletişimi adına görünür ve bilinir 
olmak adına bir çok unsur değişime uğramıştır. Özellikle sosyal medyanın 
yaygın kullanımı ile birlikte işletmelerin pahalı reklam harcamalarının yerini 
hazırlanan içerikler almaya başlamıştır. Tüketiciler açısından içerik sadece 
eğlenceli vakit geçirilen yer değil; aynı zamanda ürün/marka hakkında 
bilgiye ve eğitime de ulaşabilecekleri bir iletişim aracı olmuştur. Bu 
içeriklerin yayımını güçlendirmek adına markalar sosyal medya 
fenomenlerinden yararlanmaya başlamışlardır. Ancak sosyal medya 
fenomenlerinin taraftarları olduğu kadar, taraftar olmayan bir kesimi de 
bulunmaktadır. Bu açıdan fenomenlerin markanın güvenirliği ve de satın 
alma niyeti üzerinde etkisinin incelenmesi bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Bu açıdan bir çok fenomenin yayınları sırasında 
takipçilerine anket uygulanmış ve tanıttıkları ürünler göz önünde 
bulundurularak güvenilirlik ve satın alma niyeti ile ilgili sorular 
yöneltilmiştir. Çalışma kapsamında 12 adet fenomene ulaşılmıştır. Sonuçlar 
SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. 
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1. Giriş 

Sosyal medyanın insanların hayatına girmesi ile birlikte pazarlamacılar açısından 
çok önemli bir rekabet aracı ortaya çıkmıştır. Facebook, Instagram, Twitter hatta 
WhatsApp gibi sosyal platformlara işlerini taşıyan işletmeler için geleneksel 
pazarlama stratejilerine ek olarak dijital pazarlama stratejileri de uygulama 
zorunluluğu doğrumuştur (Rouhiainen, 2016). Bu açıdan internetle bağıntılı bu 
teknolojilerin gelişimi pazarlamayı dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Tüketicilerin 
kullanması için masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefon ve tablet 
cihazlara kadar çeşitli teknoloji platformları mevcuttur. İşletmeler ise, dijital 
medya ve yeni teknoloji platformları ile yeni pazarlara açılma, yeni hizmetler 
sunma, yeni çevrimiçi iletişim teknikleri uygulama ve daha büyük işletmelerle 
daha eşit bir temelde rekabet etme fırsatı bulabilmektedir. Artık birçok tüketici ve 
işletme, günlük yaşamlarının bir parçası olarak sosyal ağları düzenli olarak 
kullanmaktadır (Chaffey ve Ellis-Chadwick, 2016). 

Son istatistiksel raporlara göre, dünya genelindeki yaklaşık 7,4 milyar insandan 4 
milyarı internet kullanmaktadır (We Are Social, 2018). Dünya nüfusunun 
yarısından fazlasının çevrimiçi olduğu söylenirken, aktif sosyal medya 
kullanıcılarının sayısı Nisan 2018'de 3297 milyona ulaşmıştır (Statista 2018). 
Artan internet kullanımı ve sosyal medya katılımı trendlerinin bir sonucu olarak 
işletmeler, ürünlerini ve hizmetlerini sosyal medya platformları aracılığıyla 
tanıtmak için sosyal medya teknolojilerinden yararlanma eğilimi içerisine girmeye 
başlamışlardır (Michopoulou ve Moisa 2019). 

Sosyal medyanın daha önce yerleşen bilgi teknolojileri ürünlerden farklı olarak 
özellikle işletmelere marka iletişimi açısından sağladığı bir çok fayda 
bulunmaktadır. Sosyal medya araçlarının, işletmeler ve müşteriler arasındaki 
iletişimi kolaylaştırdığı ve geliştirdiği araştırmalarca yaygın olarak kabul 
edilmektedir (Aladwani ve Dwivedi 2018; Gallaugher ve Ransbotham 2010; 
Kamboj ve diğerleri 2018; Shareef ve diğerleri 2018; Shiau ve diğerleri 2018, 
2017).  

2. Marka İletişimde Dijitalleşmenin Etkisi 

Ürünlerin markalaştırılması ve bu markayı etkili bir şekilde kitlelere iletmek, 
pazarlamada başarıyı yakalamak için ve ürünlere değer yaratmak için çok 
önemlidir. Marka iletişimi, markayı hedef kitlenin zihninde canlı tutan hayati bir 
süreçtir. Doğru bir şekilde yapılan marka iletişimi, güven ve rekabette eşitlik 
oluşturmaya yardımcı olur. Bu nedenle, görünür olması çok önemlidir, aksi 
takdirde marka çoktan yok olmaya mahkumdur. Bugün herkes için güven inşa 
etmenin bir günlük iş değil, sürekli bir çaba gerektiren ömürlük bir iş olduğu 
açıktır. Özellikle reklam, marka iletişiminin daha geniş bir anlamı yaratmak ve 
sürdürmek için çok önemlidir. Mercedes-Benz, Gucci, Parada ve Rolls-Royce gibi 
markalar, müşteriler için olduğu kadar tüketiciler için de güçlü bir öneme sahiptir. 
Markalı ürün, kalite ve değer vaadi taşımaktadır (Sharma, 2013). 

Günümüz tüketicileri, geçmiş yıllardan daha farklı bir şekilde hizmet bekledikleri 
ve birçok geleneksel pazarlama taktiğinin artık işe yaramadığını görülmektedir. 
Sosyal medya pazarlaması, alıcılarla dayanışma kurmanın devrim niteliğinde bir 
yoludur. Düşük maliyet, marka oluşturma, personel avantajları, sadakat ve eşit 
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şartlar, başarılı bir pazarlama ortamı olarak sosyal medyanın temel faydalarıdır 
(Bordes, 2009). Twitter bir çok işletmeye saniyeler içerisinde tüm düşüncelerini, 
hikayelerini, basın bültenlerini saniyeler içerisinde kolayca paylaşabilecekleri 
alanlar yaratmıştır. Bu sayede takipçilerle yakın ilişkiler kurulabilmektedir (Lacy 
ve Hernandez, 2009). Coca-Cola'nın Cherry Coke ve Fanta gibi markaları için son 
iki yıldır MySpace'de promosyonlar yapılmakta ve YouTube'da Diet Coke ve diğer 
içeceklerini tanıttığını görmekteyiz (Ricadela, 2007). İnsanlar, ister yeni 
iPhone'ları, ister yeni satın aldıkları kot pantolonlar olsun, genellikle bu ürünlerle 
ilgili deneyimlerini paylaşmaktan keyif almaktadır. Sosyal medya platformları, bu 
deneyim paylaşımlarının gerçekleşmesi için bir ideal bir alan sunmaktadır. Sosyal 
medya iletişimi, marka farkındalığı yaratmak için oldukça idealdir. Sosyal medya 
siteleri aracılığıyla sağlanan marka iletişiminin, toplam geliri artırmanın etkili bir 
yolu olduğundan şüphe yoktur (Brinlee, 2007). 

Günümüzde sosyal medya araçları markalaşma açısından ve marka iletişiminde 
daha kişisel, büyüleyici ve etkileyicidir. Yapılan araştırmaya göre oyunlar, testler 
ve bilgi güncellemeleri, kullanıcıların % 28'ini çeken etkileşimli iletişim mesajı 
türüdür. Kullanıcıların % 26'sı hayran sayfalarına ve gönderilerine ilgi 
duymaktadır. Kullanıcıların % 20'si ilgi alanlarını flash reklamlara çekmekte, 
kullanıcıların % 14'ü video reklamları izlemekte ve kalan % 12'si geleneksel 
banner reklamlarla ilgilenmektedir. Sosyal medya araçları çoğu, markaların doğru 
zamanda doğru insanlarla doğru konuşmaya katılmasını sağlamaktadır (Shih, 
2009).  

Ağızdan ağıza iletişim ticari olmayan ve tanıdıklar arasında vuku bulan sözlü bir 
iletişim şeklidir. Bu iletişim şekli dijital ortamlara taşınması ile elektronik WOM 
yani eWom formunda bir iletişim şekline dönüşmüştür (Arndt, 1967). Sosyal 
medya, elektronik ağızdan ağza iletişimin (eWOM) daha geniş bir nüfusa 
yayılmasını hızlandırmıştır (Sohn, 2014). eWOM, tüketiciler ile ya da şuan ki ve 
eski müşteriler tarafından internet aracılığıyla bir işletmenin ürün ve hizmetleri 
hakkında yapılan herhangi bir sözlü bildirim anlamını taşımaktadır. Teknolojik 
gelişmeler, eWOM'u ön plana çıkarmaya başlamış ve pazarlamadaki 
uygulanabilirliğini artmıştır (Goodman, 2009). WOM etkisi, sosyal medya 
içerisinde birbirine sıkı sıkıya bağlı kişiler arasında oldukça güçlüdür (Katona ve 
diğerleri, 2011). Ancak Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında yer 
almanın, kullanıcıların güçlü bağlara sahip kişilerle olduğu kadar zayıf olanlarla da 
iletişim kurmasına izin verdiğini ileri sürmektedir (Wilcox ve Stephen, 2013). e-
WOM, sosyal medyanın ortaya çıkması ve de kullanımının yaygınlaşması ile 
birlikte en çok başvurulan ürün bilgi kaynağı haline gelmiştir (Thoumrungroje, 
2014).  

3. Fenomen Olarak Influencer Pazarlaması 

İnfluencerlar, karşısındaki insanları bilgiler, pozisyonları ve eylemleri ile etkileyen 
insanlara verilen isimdir (Clyne, 2019). İnfluencer kökeni İngilizce olan bir 
kelimeden uyarlanarak sosyal medya alanında kullanılmaya başlanmıştır. 
İnfluencer temel olarak nüfuz uygulayan kişi, eylemleriyle ilham veren veya 
rehberlik eden kişi olarak tanımlanmaktadır. İnfluencerların dolaylı olarak ya da 
soyut yollarla bir etkiye neden olma gücü ve kapasitesi bulunmaktadır (Merriam-
Webster, 2019). Ayrıca influencerlar, çevrimiçi fikir liderleridir. Sosyal medya 
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içerisinde yer alan insanların sanal kulağıdır. İnsanlar influencerların 
söyleyeceklerini okur ve dinler; fikirlerine değer verirler ve yargılarına güvenirler 
(Ryan ve Jones, 2009). 

İnfluencerları tarih boyunca çeşitli isimlerle bulabiliriz. Örneğin sivil hak hareketi 
ile Martin Luther King veya paha biçilmez bilimsel keşifleriyle Isaac Newton 
zamanının influencerları olarak karşımıza çıkmaktadır. İnfluencerlar, kelimenin 
modern anlamıyla, belirli bir sektördeki yerleşik güvenilirlikleri sayesinde birinin 
satın alma seçimini etkileme (veya tamamen değiştirme) gücüne sahip sosyal 
medya kullanıcılarıdır. İnfluencer pazarlama, sosyal medyada işleri büyütmek için 
ucuz ve oldukça etkili bir stratejidir. Genellikle, ürünlerini / hizmetlerini tanıtmak 
amacıyla popüler bir Instagrammer, blogger ya da Youtuber ile ortaklık yapan bir 
markayı bulunmaktadır. Influencer geniş bir kitleye sahiptir ve markanın 
ürünlerini tanıtarak takipçileri bir satın alma işlemi yapmaya ikna edebilecektir. 
İnfluencer pazarlama, pazarlamanın geleneksel engellerini aştığı ve müşterilere 
gerçekten güvendikleri bir kaynak üzerinden ulaşma imkanı sağladığı için marka 
bilinirliğini yaymak ve takipçi sayısını arttırmak için çok popüler bir stratejidir. 
Dolayısıyla, bir influencer, belirli bir ürün veya hizmeti denediğinin bir resmini 
yayınladığında, insanlar için televizyon reklamlarında yer alan ünlülerin ürün 
kullanımı kadar sahte gelmemektedir. Takipçiler gerçek arkadaşlarından tavsiye 
almış gibi hissetmektedir (Clyne, 2019).  

Dijital medya içerisinde işletmeler, bir marka hakkında farkındalığı artırmak için 
influencerları (etkileyicileri) kullanarak sunulacak markanın PR'ını 
yapmaktadırlar. Artık dijital medya, viral ve sosyal medya pazarlaması ve sosyal 
ağlarda, bloglarda ve diğer topluluklarda yapılan konuşmalar yoluyla tüketicileri 
satın almaya teşvik edilebilen ağızdan ağza iletişimi içermektedir. Dijital medya 
içerisinde yayıncılar, blog yazarları ve müşteri haklarını savunanlar gibi 
influencerlar işletmeler ile iş ortaklıkları geliştirerek ilgi çekici içerik paylaşımları 
yapmaktadır (Chaffey ve Ellis-Chadwick).  

İnfluencerlar marka elçileri olarak hareket ederek, takipçiler için aktif olarak 
bilgilendirici ve eğlendirici içerik oluşturarak ve bunları paylaşarak takipçilerin 
etkilenmesi sağlanabilmektedir. Güven oluşturmada takipçiler tarafından 
oluşturulan içeriğin ve ağızdan ağza iletişimin (WOM) etkisi kapsamlı bir şekilde 
incelenmiştir. Karamian ve ark. (2015) influencerları İran bağlamında incelemiş ve 
aynı zamanda marka değeri (ve algılanan kalite) üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğu sonucuna varmıştır. Diğer yandan infleuncer pazarlaması, Kumar ve 
Merchandani (2012) tarafından Hintli perakendeciler bağlamında incelenmiş ve 
influencerların ek satışlar yaratma potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir. 

İşletmelerin marka, ürün ya da hizmetlerle ilgili sosyal medya ortamlarında eWOM 
(elektronik ağızdan ağza pazarlama) şeklindeki konuşmaları takip etmesi 
gerekmektedir.  

Bu takip sırasında işletmeler eWOM'a yön veren influencerlara ulaşabileceklerdir. 
İnfluencerların kim olduğunun bilinmesi marka stratejileri hazırlamak adına 
değerli bir bilgidir (Kumar ve Mirchandani, 2012). Bu ulaşılan influencerları 
kullanarak işletmeler daha etkili sosyal medya iletişimi geliştirerek pozitif eWOM 
yaratabilecek ve bu sayede artan müşteri takibi ve marka görünürlüğü sayesinde 
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marka farkındalıkları oluşturarak gelişmiş finansal performans elde 
edebileceklerdir (Kumar ve Mirchandani 2012).  

4. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırma bir marka iletişimi aracı olarak fenomen etkisinin farklı ürün ve 
fenomen tipleri açısından satın alma niyeti ve güvenilirlik açısından karşılaştırması 
amacını taşımaktadır. Araştırma kapsamında anket uygulaması kullanılarak veriler 
elde edilmiştir. Anket uygulamasına İnstagram, Youtube ve Twitch yayını yapan 
fenomen/influencerların takipçilerine anketin linki yollanarak soruları 
cevaplamaları istenmiştir. Bu kapsamda analize uygun 3740 adet anket formu 
değerlendirmeye alınmıştır.  

Güvenilirlik ölçeği Demirel ve Yıldız (2015) "Marka Özgünlüğünün Marka Tercihi, 
Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri: Bilgisayar Markaları 
Üzerine Bir Araştırma" adlı çalışmasından, satın alma niyeti ölçeği ise Kowalczyk 
ve Pounders'un (2016) " Transforming  celebrities  through  social media: The role  
of  authenticity  and emotional  attachment" adlı çalışmasından 
uyarlanmıştır.Kurulan hipotezler SPSS One-Way Anova ile test edilmiştir. 

5. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma kapsamında bir marka iletişimi aracı olarak fenomen etkisinin farklı 
ürün ve fenomen tipleri açısından satın alma niyeti ve güvenilirlik açısından 
karşılaştırması amacıyla hipotezler kurulmuştur. Bu hipotezler; 

H1: Güvenilirlik açısından İnstagram Fenomenlerinin Twitch Fenomenlerinden 
Farkı vardır. 

H2: Güvenilirlik açısından İnstagram Fenomenlerinin Youtube Fenomenlerinden 
Farkı vardır. 

H3: Güvenilirlik açısından Twitch Fenomenlerinin İnstagram Fenomenlerinden 
Farkı vardır. 

H4: Güvenilirlik açısından Twitch Fenomenlerinin Youtube Fenomenlerinden Farkı 
vardır. 

H5: Güvenilirlik açısından Youtube Fenomenlerinin İnstagram Fenomenlerinden 
Farkı vardır. 

H6: Güvenilirlik açısından Youtube Fenomenlerinin Twitch Fenomenlerinden Farkı 
vardır. 

H7: Satın alma niyeti açısından İnstagram Fenomenlerinin Twitch 
Fenomenlerinden Farkı vardır., 

H8: Satın alma niyeti açısından İnstagram Fenomenlerinin Youtube 
Fenomenlerinden Farkı vardır. 

H9: Satın alma niyeti açısından Twitch Fenomenlerinin İnstagram 
Fenomenlerinden Farkı vardır. 

H10: Satın alma niyeti açısından Twitch Fenomenlerinin Youtube Fenomenlerinden 
Farkı vardır. 
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H11: Satın alma niyeti açısından Youtube Fenomenlerinin İnstagram 
Fenomenlerinden Farkı vardır. 

H12: Satın alma niyeti açısından Youtube Fenomenlerinin Twitch Fenomenlerinden 
Farkı vardır. 

6. Bulgular 

Katılımcıların ilk olarak demografik bilgilerine bakılmıştır. Tablo 1'de görüldüğü 
üzere katılımcıların %48,2'si kadın, %50,9'u erkektir. %0,9'luk bir kayıp veri 
bulunmaktadır. Cevaplayıcıların %4,4'ü ilköğretim, %23'ü lise, %67,9'u üniversite 
ve %3,8'i lisansüstü eğitim almakta ya da almıştır. Katılımcıların %34'ü 1-500, 
%27,6'sı 501-1500, %19,4'ü 1501-3000, %9,4'ü 3001-5000 ve %4,5'i 5000 ve üstü 
TL aylık gelire sahiptir. 

Tablo 1. Demografik Bilgiler 
Faktör İfade % Değer 

 
Cinsiyet 

Kadın 48,2 
Erkek 50,9 

 
Eğitim 

İlk Öğretim 4,4 
Lise 23 

Üniversite 67,9 
Lisansüstü 3,8 

 
Gelir 

1-500 34 
501-1500 27,6 

1501-3000 19,4 
3001-5000 9,4 
5001-üstü 4,5 

Güvenilirlik ölçeği için geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre 
4 ifadeden oluşan bu ölçeğin cronbach's alpha değeri α=0,925'dir. KMO ve 
Bartlett's testine göre ise α= 0,858 olarak bulunmuştur.  

Tablo 2. Geçerlilik Analizi Sonuçları 
Cronbach's Alpha N of Items 

,925 4 
 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,858 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 11295,978 

df 6 
Sig. ,000 

Faktör analizi sonucu güvenilirlik ölçeğinin bileşenlerinin tüm ölçeğin %82'sini 
açıkladığı bulunmuştur.  
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Tablo 4. Faktör Yükleri İçin Açıklanan Varyans Değerleri 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 3,265 81,629 81,629 3,265 81,629 81,629 
2 ,312 7,788 89,417    
3 ,232 5,812 95,229    
4 ,191 4,771 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Satın alma ölçeği için geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre 3 
ifadeden oluşan bu ölçeğin cronbach's alpha değeri α=0,941'dir. KMO ve Bartlett's 
testine göre ise α= 0,771 olarak bulunmuştur.  

Tablo 5. Geçerlilik Analizi Sonuçları 
Cronbach's Alpha N of Items 

,941 3 
 

Tablo 6. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,771 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 9899,068 

Df 3 
Sig. ,000 

Faktör analizi sonucu  güvenilirlik ölçeğinin bileşenlerinin tüm ölçeğin %89.5'ini 
açıkladığı bulunmuştur.  

Tablo 7. Faktör Yükleri İçin Açıklanan Varyans Değerleri 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 2,685 89,505 89,505 2,685 89,505 89,505 

2 ,169 5,644 95,149    
3 ,146 4,851 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Hipotezlerin test edilmesi amacıyla one-way Anova kullanılmıştır. Anova tablosuna 
bakıldığında  güvenilirlik ve satın almada anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.  
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Tablo 8. Güvenilirlik açısından fark analizi 
 
 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Güven  
Between Groups 18,108 2 9,054 6,615 ,001 
Within Groups 4575,655 3343 1,369   

Total 4593,763 3345    

Satın 
alma 

Between Groups 31,376 2 15,688 8,859 ,000 
Within Groups 5920,201 3343 1,771   

Total 5951,577 3345    

Anlamlı fark olduğu bulunduktan sonra iki ölçek için homojenlik testi yapılmıştır. 
Test sonuçlarına göre güvenilirlik ve satın alma için α≤0.005 olarak bulunmuş ve 
ölçeklerin heterojen olduğu görülmüştür. Buna göre farklılıkların bulunması 
açsısından heterojen dağılım testlerin biri olan Tamhane kullanılmıştır. 

Tablo 9. Homojenlik Testi 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

güven 7,277 2 3343 ,001 
satınalma 7,288 2 3343 ,001 

 
Tablo 9. Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Dependent 
Variable 

(I) platform (J) platform 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 

Güven 

instagram 
Twitch ,19833* ,05629 ,001 

youtube ,08281 ,05757 ,387 

twitch 
instagram -,19833* ,05629 ,001 
youtube -,11552* ,04460 ,029 

youtube 
instagram -,08281 ,05757 ,387 

twitch ,11552* ,04460 ,029 

Satınalma 

instagram 
twitch ,28154* ,06737 ,000 

youtube ,16748* ,06861 ,044 

twitch 
instagram -,28154* ,06737 ,000 
youtube -,11406 ,05011 ,067 

youtube 
instagram -,16748* ,06861 ,044 

twitch ,11406 ,05011 ,067 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Elde edilen sonuçlara göre kabul/ret edilen hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Kabul 

H2: Ret  

H3: Kabul 

H4: Kabul 

H5: Ret 

H6: Kabul 

H7: Kabul 

H8: Kabul 
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H9: Kabul 

H10: Ret 

H11: Kabul 

H12: Ret 

6. Sonuç 

Sosyal medyanın kullanımının artması ile birlikte ürünlerini tüketiciler nezdinde 
bilinir ve de güvenilir kılmak isteyen bir çok marka gözünü bu platformlara 
çevirmiştir. Sosyal medyada içerik yaratarak tüketicilere ulaşmaya çalışan 
markaların alternatif bir iletişim yöntemi olarak sosyal medya fenomenleri olan 
influencerlardan yararlanmaları gündeme gelmiş ve bu sayede marka 
kampanyalarını influencerlar üzerinden düzenleyerek, tüketicilerde güven 
duygusu yaratarak satın alma niyeti üzerinde etki yaratma amaçlanmaktadır. 
Ancak her geçen gün bir çok yeni sosyal medya platformu ortaya çıkmakta ve 
markalar açısından en etkili olabilecek sosyal medya iletişimi aracının da arayışı 
sürmektedir.  

Araştırma kapsamında sonuçlar incelendiğinde güvenilirlik noktasında 
Instagram'ın Twitch'ten farklı olduğu; ancak Youtube ile farkı olmadığı 
görülmektedir.Diğer yandan Twitch'in güvenilirlik noktasında Instagram ve 
Youtube'dan farklı olduğu bulunmuştur. Satın alma açısından ise Instagram hem 
Twitch hem de Youtube ile farklılık göstermektedir. Satın almada Twitch ise 
Instagram ile farklı; ancak Youtube ile farklılık göstermemektedir.  

Sosyal medyada influencer kullanarak marka iletişimi sayesinde güvenilirlik 
yaratmak isteyen markalar için Instagram ve Youtube seçimlerinde bir farklılık 
oluşturmayacağı görülmektedir. Buna göre bu iki platformda da yer almak aynı 
etkiyi yaratacaktır. Ancak Twitch yayınları yapan influencerlar ile çalışacak olan 
markaların takipçilerinin Instagram influencerlarına farklı tepkiler verebileceği 
düşünülerek, bu platformlara yönelik farklı iletişim mesajları ve kampanyaları 
hazırlaması daha doğru olacaktır. Twitch yapısı itibari ile bakıldığında Instagram 
ve Youtube'dan daha farklı bir konuma sahiptir. Özellikle Twitch yayınlarının 
abonelik esası ile ücrete tabi olduğu düşünüldüğünde bu farklılığın sebebi ortaya 
çıkmaktadır. Bu alanlarda yer alan influencerların beklentileri arasında canlı yayın 
sırasında bahşişler (tip) almak ve daha çok takipçiye ulaşarak abonelik sistemi 
yaratmak bulunmaktadır. Youtube ve Instagram ise ücretsiz üyelik sunan 
alanlardır. Bu alanlarda gelir elde etmek takipçilerden değil, takipçi sayısına bağlı 
olarak Youtube ve Instagram reklamlardan ya da etkileşimden olmaktadır. Bu 
açıdan  bu iki alan güvenilirlik noktasında Twitch'ten farklılaşabilir.  

Diğer yandan satın alma açısından değerlendirildiğinde Instagram'ın Twitch ve 
Youtube'dan farklı olduğu görülmektedir. Ayrıca Twitch Instagram'dan farklı, ama 
Youtube'dan farklı değildir. Takipçileri satın alma açısından harekete geçirme 
noktasında Instagram her iki platformdan da farklılaşmaktadır. Bu açıdan marka 
iletişimi yoluyla tüketicilerin bir ürün ya da markayı satın almaya yöneltmek 
isteyen markalar, Instagram'da diğer iki platformdan farklı olarak influencerlara 
yönelik stratejiler oluşturmaları gerekmektedir. Twitch ve Youtube arasında satın 
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alma açısından fark olmadığından, markalar influencer iletişim stratejilerini bu iki 
platform için aynı düzeyde hazırlayabilirler. 

Sonuç olarak bir markanın her platform için ayrı stratejiler hazırlaması çoğu 
zaman markaya maliyet olarak geri dönebilmekte ve her alanda etkin 
olamamaktadır. Bu açıdan sonuçlar değerlendirildiğinde, etkinlik açısından 
platformların farkları ve benzerlikleri ortaya koyularak, güvenilirlik ve satın 
almada markalara influencerlar vasıtası ile daha etkin marka iletişim stratejileri 
oluşturma önerilerinde bulunulmuştur. Çalışma tüm sosyal medya platformlarında 
yer alan her takipçiye ulaşamadığından, sonuçlar genelleştirilememektedir. İleri 
çalışmalar için, ele alınacak ve karşılaştırma yapılacak platform sayıları 
arttırılabilir. 
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