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ÖZET
Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geli im her alanda
oldu u gibi i letmeler için de önemli f rsatlar beraberinde getirmi tir.
Bu f rsatlar n en önemlilerinden biri de üphesiz, yeni olu an sanal
pazarlar olmu tur. Bu sanal pazarlar n ba aktörleri ise sanal
topluluklard r. Bugün bu sanal pazarlar, i letmeler için yeni rekabet
alanlar olarak da görülmektedir. Bu çal mada al lagelmi tüketici
topluluklar ndan çok farkl özelliklere sahip olan sanal topluluklar n
nas l olu tu u, hangi ortak nokta etraf nda bir araya geldikleri ve bu
topluluklar n türleri incelenmi tir. Ayn zamanda tüketim amaçl
olu an sanal topluluklar n pazarlamac lar için hangi f rsatlar ortaya
ç kard n ve bu f rsatlar n de erlendirilebilmesi ve bu pazarlarda
de er yarat lmas yoluyla rekabet avantaj n n nas l sa lanabildi i
incelenmi tir. Bu çal mada görülmü tür ki; i letmeler, yeni pazar
alanlar yaratabilmek ve rekabet üstünlüklerini sa layabilmek için bu
sanal topluluklara daha fazla nüfuz edebilmeleri gerekmektedir. Bunu
sa layabilmenin yolu da; i letmeler için çok yeni ve belirsiz olan bu
pazar çevresini tan makla, bu çevrenin temel dinamiklerinin neler
oldu unun tespit etmekle ve bunlar n toplulu un bireyleri üzerindeki
etkilerini bilmekle mümkün olacakt r.
Anahtar Kelimeler: Sanal Topluluklar, De er Yaratma, Sanal
Pazarlar, Tüketim Amaçl Sanal Topluluklar
ABSTRACT
Recent developments in information technologies (especially
improvements in computer and internet technology) have generated
*
**

Osmangazi Üniversitesi, 1.1.B.F., 1 letme Bölümü
Osmangazi Üniversitesi, 1.1.B.F., 1 letme Bölümü

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006)

23

great opportunities for all organizations of social life, particularly for
businesses. One of the most important improvement of those
developments is newly-emerging virtual markets, which are also
known as e-markets and dot.coms. The major actors of those markets,
which are presently seen as new areas of competition for businesses,
are virtual communities.
This essay shall analyse the formation of virtual communities,
which have different characteristics than traditional consumer
communities, their types and common characteristics. At the same
time, it shall also examine the contribution of virtual communities of
consumption to marketing and sale environment. The contribution of
virtual communities appears as new opportunities for marketing. This
study will also demonstrate what sort of opportunities virtual
communities create, utilization of those opportunities and creation and
maintenance of competitive advantage by value generation in such
markets. The essay shall conclude that in order for companies and
businesses to open new market areas and to compete in the existing
markets, they need to penetrate increasingly into virtual markets. This
would just be possible for businesses, by accessing the available
information about that newly-emerging marketing environment, major
dynamics and elements of that environment, and the affects of those
over individuals of virtual communities.
Key Words: Virtual Communities, Value Generation, Virtual
Markets, Virtual Communities of Consumption.
GR
1nternet, insanlar n yer ve zaman s n rlamalar na ba l
kalmaks z n bir araya gelmelerini sa lamaktad r. Bu birliktelik fiziksel
ortamdakinden daha farkl olarak, sanal bir biçimde ve birbirlerine
a larla ba l olan bilgisayarlar arac l yla gerçekle mektedir.
1nsanlar n sahip olduklar ortak noktalar, sanal ortamda da bir araya
gelmelerini sa lamaktad r. Farkl kültür, alt kültür ya da sosyal
ba lant lar bu ortak noktalar n temelini olu turmaktad r. 1nsanlar aras
pek çok sosyal ba lant lar n tüketim temelli oldu unu dü ünecek
olursak, sanal ortamda bir araya gelmelerinin nedenlerinden birisinin
de tüketim oldu unu söylemek yanl olmayacakt r.
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Bireylerin internet arac l ile bir araya gelerek olu turduklar
sanal topluluklar (virtual communities) i letmeler aç s ndan da
kendine özgü kurallar olan yeni pazarlar meydana getirmektedir. Bu
aç dan bak ld nda sanal topluluklar, pazarlamac lar için üzerinde
dü ünmeleri gereken yeni pazar f rsatlar olarak kar m za
ç kmaktad r.
I. SANAL TOPLULUKLAR VE GEL M SÜREC
1nternet ortam nda kar l kl ileti ime dayal iki temel bilgi
kayna oldu unu söylemek olas d r. Bunlar haberle me listeleri
(maling lists) ve haber gruplar d r (newsgroups).1 Haberle me listesi,
gruptaki tüm üyelere elektronik posta gönderme olana tan yan
listelerdir. Bu mesaja listedeki herkes yan t verebilir ve yan t tüm
üyelere ula r. Üyeler aras ndaki ileti ime kat labilmek için listeye
dahil olmak yani üyelik artt r. Haber gruplar da benzer bir i lev
görürler, ancak daha aç kt rlar ve aynen bülten tahtalar nda oldu u
gibi herkes mesajlar okuyabilir ya da mesaj gönderebilir. Haber
gruplar ula lmas daha kolay olan topluluklard r.
Sanal topluluklar, internet ortam nda yeterli say da ki inin bir
araya gelmesiyle olu an ki isel ili ki a lar d r. On-line gruplar gerçek
anlamda bir araya gelmedikleri için, bu gruplara topluluk denip
denemeyece i tart ma konusudur. Rheingold, sanal topluluklar
“yeterli say da ki inin internet arac l yla, sanal alemde insani
duygulara dayal ki isel ili ki a lar olu turmak üzere, yeterli
sürelerde devam ettirdikleri halka aç k tart malard r” eklinde
tan mlam t r.2 Hagel ve Armstrong ise konuyu tüketim odakl olarak
ele almakta ve tüketim ortak ilgi alan do rultusunda olu an
topluluklar “ilgi topluluklar ” (communities of interest) olarak
genellemektedir.3 Ortak bir ilgi alan nedeniyle bir araya gelen bu
ki ilerin pek ço u gerçek kimli ini aç klamamaktad r. Sanal topluluk
üyelerinin kimliklerinin bilinmememsi ise pazardaki tüketicilerin
1

Byron J. FRINCH, “Internet Discussions as a Source for Consumer Product
Customer Involvement and Quality Information: an Exploratory Study”, Journal of
Operations Management, 17, 1999, s. 535.
2
Howard, RHEINGOLD,“TheVirtualCommunity.”http://www.rheingold.com.2005.
3
John HAGEL, Arthur G. ARMSTRONG, Net Gain, Harvard Business School
Press, Boston, 1997
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profilinin net olarak belirlenememesine yol açabilmektedir. Bu da,
pazarlamac lar n bu topluluklara yönelik olarak olu turacaklar etkin
pazarlama çabalar önünde bir engel olarak kar m za ç kmaktad r. Bu
tür engeller, bu ara t rman n kapsam nda de erlendirilmese de, etkin
pazarlama çabalar için incelenmesi ve çözümler üretilmesi gereken
önemli bir ara t rma konusu olarak kabul edilmelidir.
Sanal ortamdaki etkile imin derinli i ya da ne derecede sosyal
oldu u tart malar ise, bu ortamda anlaml sosyal ili kilerin de ortaya
ç kmakta oldu u gerçe ini ortadan kald rmaz. Sanal topluluklar
ço unlukla, online gruplard r. Bu gruplar n üyeleri belirli ortak
normlar ya da uygulamalar payla rlar. Ayn zamanda belirli ahlaki
standartlar n olu mas n ve sürmesini aktif olarak sa larlar. Bu
gruplarda yaln zca bir de i im gerçekle memekte, ayn zamanda
üyelerin ba l l k duyduklar baz ortak semboller ya da ritüeller de
bulunmaktad r. Bu payla mdan dolay bu gruplar n topluluk olarak
nitelendirilmeleri mümkündür.
Sanal ortamda olu turulan topluluklar n da, banliyölerde
olu turulan yerle im alanlar ndaki gibi özel toplumsal kurallar ,
güvenlik güçleri ve d ar dan gelenleri uzak tutacak koruma duvarlar
vard r. Sanal topluluklarda ifreleme sistemleri, güvenlik s n rlar ve
di er baz teknolojiler giri leri kontrol alt nda tutar.4
II. SANAL TOPLULUKLARIN TÜRLER
Sanal topluluklar n ortaya ç k nedenlerini; insanlar n özel ilgi
alanlar n n ve zevklerinin olmas , ba kalar yla ili ki kuran sosyal
varl klar olmalar ve fiziksel ortamda yürütülen de i ime dayal
i lemlerin sanal ortamda da gerçekle tirilmesi gereklili i eklinde
özetlemek mümkündür. Bu ihtiyaçlardan hareketle olu turulan sanal
topluluklar dört grupta toplamak mümkündür.5

4

D. SPAR, J. BUSSGANG. “Ruling the Net.” Harvard Business Review, May-June,
1996, 125.
5
John HAGEL, Arthur G. ARMSTRONG, “The Real Value of on-line
Communities” Harvard Business Review, May-June, 1996, ss. 134.
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A) 1NLEM/B1LG1 PAYLANIM TOPLULUKLARI
Sanal ortamda bulunanlar, kar l kl bilgi de i imi amac yla bir
araya gelmektedirler. 1nternet’te ba lang çta yaln zca bilgi al veri i
varken, art k i lemlerin ticari anlam da kazand n görmekteyiz. Bu
noktaya gelinmesinin zaman almas n n nedenleri, teknolojik yap n n
önceleri buna olanak tan m yor olmas ve internet kullan c lar n n
önceleri s n rl olmas d r. Ancak, belirli mal ya da hizmetlere gerek
duyan ki ilerin sanal ortamda da ço almas ve ortak gereksinimleri
etraf nda bir araya gelmeleri ile al veri ler ve bu al veri lerle ilgili
bilgi ve deneyim de i imi de ortaya ç kmaya ba lam t r.
De i im topluluklar (communities of transaction), geleneksel
sosyal alandaki topluluklardan farkl olarak ürün ve hizmetleri
sat nalmay -satmay
ve bunlara ili kin bilginin da l m n
kolayla t r rlar. Kat l mc lar belirli bir i lemi gerçekle tirmek üzere
te vik edilirler. Bu i lemin gerçekle mesinde di er topluluk
üyelerinden elde edilen bilgilerde birer girdi olu turur. Bir de i im
toplulu unun bir sat c taraf ndan organize edilmesi art de ildir.
Sat c ve al c lardan olu an kitlenin belirli de i im olaylar n n
gerçekle mesini kolayla t rmak amac yla bir araya gelmeleri
yeterlidir.6
B) 1LG1 TOPLULUKLARI
1nsanlar n bazen amatörce bazen profesyonelce bazen de
tutkuyla ba l olduklar özel ilgi alanlar bulunmaktad r. Bunlar spor,
e lence veya seyahat gibi konularda yo unla maktad r
1nternet’te yer alan sanal topluluklar da, yukar da örnek
verilenlere benzer ilgi alanlar na sahip olan ki ileri ortak ilgi alanlar
do rultusunda bir araya getirmek amac yla ilgi topluluklar n
(communities of interest) olu tururlar. Özellikle belirli bir konuda bir
araya gelen ki ilerin olu turdu u ve gerek duyduklar bilgilere sahip
olmalar n ve birbirleriyle payla malar n sa layan topluluklard r. Bu
topluluklar n, genellikle öncü ki iler taraf ndan olu turulup, ard ndan
ilgilenenlerin de kat lmalar ile bir topluluk halini ald klar
görülmektedir. Baz ki iler bu alanlarda daha profesyonelce
6
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ilgilenirken, baz lar daha amatörce ilgilenmektedirler. Ayr ca, daha
geni kapsamda olu turulup, sistem operatörleri ad verilen bireyler
taraf ndan ve nadiren de olsa bazen irketler taraf ndan yönetilen
topluluklar da (bulletin board) bulunmaktad r. Bunlar n ilk grupta
anlat lanlara göre daha geni kapsaml alt kültürler olduklar n
söylemek yanl olmayacakt r. Son olarak da, profesyonel alanlar n
olu turmu oldu u topluluklardan da söz etmek gereklidir.
Profesyonel ya da endüstriyel birlikler sanal ortamda bu ekillerde de
olu turulmaktad r.7 Bu topluluklarda de i im topluluklar na nazaran
daha yo un bir ileti im ya an r. Bu topluluklar n ileti im konular
üyeler taraf ndan ilgi duyulan özel alanlarla s n rl d r.
C) FANTEZ1 TOPLULUKLARI
A ortamlar insanlara bir araya gelerek yeni e lence ve
fantezi dünyalar ke fetmelerini sa lar. Bu ortamlar n ay rt edici bir
özelli i, üyelerine kendilerini ba ka ki iliklere sokarak farkl
deneyimler ya ama olana tan yor olmas d r. Bu amaçla bazen üyeler
etkile imli olarak oyunlar oynamakta bazen de spor amaçl olarak
olu turulmu topluluklarda, üyeler kendi tak mlar n kurabilmekte ve
di er üyelerin tak mlar yla yar abilmektedirler.8
Fantezi topluluklar (communities of fantasy) yeni ortamlar n,
ki iliklerin ya da hikayelerin olu turuldu u topluluklard r.
Kat l mc lar bu topluluklar n ço unda gerçek kimliklerini kullanmak
zorunda de ildirler. Önemli olan di er kat l mc larla gerçekle tirilecek
etkile imlerdir. Örne in; hayal güçlerini kullanarak gerçekle tirdikleri
sohbetlerle bir hikayenin ortaya ç k n ve devam n sa layabilirler.
Daha da ileri giderek, sanal ortamda ki ilerin yeni kimlikler
olu turduklar n (sanal ortam n sa lam oldu u bir avantaj da,
ki ilerin gerçek dünyada kullanmalar mümkün olmayan maskeleri
kullanmalar n n mümkün olmas d r) ve bu yeni sanal kimlikler
arac l yla ortaya ç kan ortak noktalar n pek çok ki inin bir araya

7
8
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gelerek sanal topluluklar olu turmalar n
mümkündür.9

sa lad

n

söylemek

D) 1L1NK1 TOPLULUKLARI
1nsanlar n do as nda ba kalar yla bir araya gelmek ve onlarla
ili ki kurmak vard r. Özellikle ba kalar yla duygular n payla ma
gereksinimi hissedildi i dönemlerde, ili ki kurma iste i çok daha
yo un olarak kendini hissettirmektedir. Özellikle de bu gibi
durumlarda daha derin ve ki isel ili kiler kurulmaktad r. Bu ekilde
olu turulan topluluklar
ili ki topluluklar
(communities of
relationship) olarak nitelemek mümkündür.
Sanal topluluklar, insanlara benzer deneyimleri ya ayan ba ka
ki ilerle, sanal ortamda bir araya gelme f rsat verir. Bu yolla yer ve
zaman k s tlamalar n da a arak, anlaml ki isel ili kiler kurmak
olanakl duruma gelmektedir. Örne in, kanser hastalar n n ve
ailelerinin bir araya gelmelerini sa layan bir sanal topluluk gibi.
Böylelikle ayn ac lar ya ayan insanlar n bir araya gelmeleri,
hastal klar ile ilgili fikir ve bilgi al veri inde bulunmalar mümkün
olmaktad r.10
E) TARTINMA TOPLULUKLARI
1nternet ortam nda olu an en önemli gruplardan birisi de çok
farkl tart malar n yap ld
tart ma topluluklar d r. Tart ma
gruplar n n üyelerini, toplulu a sa lad klar katk bak m ndan
aç ktakiler ve gizlenenler olarak iki grupta s n fland rmak
mümkündür.11 Aç ktakiler (posters) tart maya katk da bulunanlar
gizlenenler (lurkers) ise, tart malara kat lmaks z n izlemeyi tercih
edenlerdir. Aç ktakiler guruba s k s k ya ba l iken gizlenenler ise
aç ktakiler taraf ndan olu turulmu topluluk ruhuna göre hareket
ederler. Tart ma gruplar gizlenenlerin gelip gittikleri, de i ken
topluluklar olarak görülmekle birlikte bunlar, toplulu un süreklili ini
sa layan aç ktakiler taraf ndan yaz lanlar düzenli olarak takip ederler.
9

Siok Kuan, TAMBYAH, “Life on the net: The Reconsraction of Self and
Community” Advances in Consumer Research, Volume 23, 1996, s. 172.
10
HAGEL VE ARMSTRONG,, 1997.
11
Cara OKLESHEN, Sanford GROSSBART, “Usenet Groups, V rtual Commun ty
And Consumer Behav or”, Advances in Consumer Research, Cilt 25, 1998, s. 276.
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Gizlenenler topluluk tart malar na aktif olarak kat lmazken,
aç ktakilerin aktif olarak bu tart malar yönlendiren ki iler olduklar n
söylemek yanl olmayacakt r. Gizlenenlerin bir bak ma gözlemci
olarak bulunduklar da söylenebilir.
III. SANAL TOPLULUKLAR ve TÜKET M
Sanal topluluklar da ticari i lemler yürütmekte ve hatta
baz lar n n birincil amaçlar sat olmaktad r. Bu sat siteleri ayn
zamanda mü terilerin sanal topluluklar olu turmalar n
da
sa lamaktad r. Ayr ca benzer amaçlarla olu turulmu i letmeler aras
ticaret amaçl olu turulan sanal topluluklar da bulunmaktad r.12
Sanal ortamda ortaya ç kan topluluklar n baz lar da tüketim ya
da pazarlama ile ilgili alanlarda ortaya ç kmaktad r. Belirli bir tüketim
eylemi ya da grup faaliyetleri ile ilgili olarak, bilgi ve co kunun
payla m na dayal sanal etkile imlerin gerçekle ti i, üyelik esas
bulunan gruplara tüketim amaçl sanal topluluklar diyebiliriz.13
Örne in, bir sanal toplulu un üyelerinin, elektronik postalar yoluyla
sürekli olarak ileti im halinde olmalar n bu bilgi payla m ve
co kuya ba lamak mümkündür.
Bir internet kullan c s önceleri yaln zca bilgi toplayan ve bu
ortamda henüz sosyalle memi bir ki idir. Daha sonralar bir gurubun
üyesi olmaya do ru gidecek sosyal aktivitelerde bulunmaya ba lar.
Daha somut olarak ifade edecek olursak, internet kullan m konusunda
deneyim sahibi olmayan bir ki i sat n almak istedi i bir ürünle ilgili
olarak yaln zca bilgi toplamak amac yla sanal ortamda dola acakt r.
Büyük olas l kla da sat n almak istedi i ürünün resmi sitesini ziyaret
edecektir. 1nternet ortam nda deneyim kazand kça, ürünle ilgili olarak
bilgiler sunan üçüncü taraflara da ba vurmak üzere ilgili sitelere de
gidecektir. Daha da ileri giderek, o ürün hakk nda kullananlar n
fikirlerini de ö renecek ve bu ki ilerle sanal ortamda ileti im kurma
yoluna gidecektir. Bu ki ilerle kurdu u ileti im zamanla bu ki ilerin
yer ald gurubun bir üyesi olmas n da sa layabilecektir. ekil 1, bir
12

HAGEL VE ARMSTRONG, 1997
Robert V. KOZINETS, “E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications of
Virtual Communities of Consumption”, European Management Journal, Haziran:
Cilt 17, Say 3, 1999, ss. 252.
13
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tüketicinin bir sanal toplulukla ilk kar la t
andan itibaren,
toplulu a bir üye olarak dahil oldu u zamana kadar geçen süreci
özetlemektedir.

ekil.1. Tüketim Amaçl Sanal Topluluklarda Üyeli in Geli im Süreci
Kaynak: Kozinets, 1999, s.254

Üyelerin sanal topluluk içinde yeni olmalar durumunda,
topluluk içinde gerçekle enleri kenardan izledikleri söylenebilir. Yani
bu ki ilerin pasif durumda bulunan gizlenenler gurubunda
bulunduklar görülmektedir. Di er yandan, bu durumun baz sanal
topluluklarda özel olarak konulmu kurallarla da formel bir yap ya
kavu turuldu u görülmektedir. Topluluk içerisinde genel kat l ml bir
forum olu turulmakta ve tüm topluluk üyeleri aktif olarak yer
almaktad rlar. Bir di er forumda yaln zca uzman kabul edilebilecek
düzeyde deneyime sahip olan üyelerin aktif kat l m na aç k olmakta ve
tüm topluluk üyeleri de bu forumda gerçekle en ileti imi izleme
imkan na sahip olmaktad rlar. Asl nda genel anlamda unu söylemek
de mümkündür: Üyelerin daha aktif bir kat l ma do ru
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ilerleyebilmeleri için öncelikle kendilerini topluluk içinde rahat
hissetmeleri gereklidir. 14
Tüketicinin kendisini sürekli olarak toplulu un bir üyesi olarak
görebilmesi ba l ca iki faktöre ba l d r. Bunlar n ilki, bireyin tüketim
eylemiyle olan ili kisidir. 1lgili ürünün tüketici için ifade etti i anlam
önemlidir. Ürünün birey taraf ndan kendisi ile özde le tirilmi
olmas n n yan s ra bir toplulu a üye olman n ki i için ifade etti i
de er de önem ta r. 1kinci olarak da, bireyin di er üyelerle olan
sosyal ili kilerinin yo unlu u önem ta maktad r.15
Tüketimle ve sanal toplulukla olan ili ki boyutundan hareketle
sanal toplulukta yer alanlar dört grupta incelemek de olas d r. Bunlar
ekil 2’de de görüldü ü gibi turistler (tourist), ili ki kuranlar
(mingler), adanm lar (devotee) ve içeridekiler (insider) olarak
s ralayabiliriz.16
Tüketim eylemini kendisiyle yüksek düzeyde özde le tirmesi

Adanm lar

1çeridekiler

Toplulu a
yönelik zay f
ba lar
Turisler

Güçlü
ba lar

1li ki Kuranlar

Dü ük düzeyde özde le tirme

ekil 2. Tüketim Amaçl Sanal Topluluk Üyelerinin Türleri
Kaynak: Kozinets,1999, s.255

14

Frank T., ROTHEARMEL, Stephen SUGIYAMA, “Virtual internet communities
and commercial success: individual and community-level theory grounded in the
atypical Case of Timezone.com” Journal of Management 27, 2001, ss. 297.
15
KOZINETS, 1999.
16
KOZINETS, 1999.
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Turistler, zay f sosyal ba lar olan ve tüketim eylemi ile
aras nda yaln zca geçici ve yüzeysel bir ili ki bulunanlard r. 1li ki
kuranlar, güçlü sosyal ba lar bulunan, ancak tüketim eylemi ile
aras nda zay f ba olan ki ilerdir. Adanm lar, tüketim eylemine
yönelik güçlü bir istek duyarlar, ancak grupla aralar nda zay f ba lar
bulunmaktad r. 1çeridekiler ise, grupla güçlü sosyal ba lar bulunan ve
tüketim eylemi ile aralar nda güçlü ki isel ili kiler bulunan
tüketicilerdir.
Adanm lar ve turistler sanal sosyal ba lar olu turmaya pek
ilgi duymamaktad rlar ve bu gruplarda yer alanlar için etkile im, bilgi
edinmelerini sa layacak bir süreç olarak görülmektedir. Örne in yeni
bir ürünün özellikleri ya da bir ürünü elde etme kolayl gibi amaçlar
ön planda yer almaktad r. Bu tür bir ileti imde bireysel amaçlar ve
k sa dönemli ki isel kazan mlar önem ta maktad r. Bu gruplarda yer
alanlar için di er üyelerin ihtiyaçlar ço unlukla önem ta maz ve göz
ard edilir. Toplulu un kazand rd klar n n kar l nda genellikle
guruba pek bir yarar sa lamazlar.
1li ki kuranlar ve içeridekiler, grupla olan ileti imlerinde
ili kilere önem verirler. Bu üyeler için sanal ileti imin bizzat kendisi,
sosyal bir temas olu turuyor olmas nedeniyle, de erli bir
güdeleyicidir. Uzun dönemli ki isel kazan mlar önem ta r. Bu
kazan mlar, di er topluluk üyeleri ile gerçekle ecek i birli i ile elde
edilebilece i gibi, topluluk standartlar n n kar lanmas da bu sonuca
ula lmas n sa layabilir. Örne in, toplulu un elektronik posta
arac l yla üyelerine ula t r lan bültenlerini sürekli takip etmek ve
hatta bunlara katk da bulunmak bu standartlardand r.
Adanm lar ve içeridekiler, en önemli hedef kitleyi
olu turmaktad rlar. Ayr ca, sanal topluluk arac l yla yap lacak
tutundurma, turistler ve ili ki kuranlar n da üst gruplara do ru hareket
etmelerini sa layabilir.
IV. SANAL TOPLULUKLARDA DE0ER YARATMA
Pazarlamac lar n sanal topluluklar etkilemede ve onlarla
ileti im kurmada ba ar l olabilmeleri için fiziksel de er zincirlerinden
(physical value chain) önemli farkl l klar ortaya ç kan sanal de er

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006)

33

zincirlerinin (virtual value chain) özelliklerini tespit edip sa l kl
analizler yapmalar gerekmektedir.17
Günümüz i letmeleri internetle varolabilmek için çok dikkatli
biçimde yat r m yapmaktad rlar. Çünkü getiriler konusunda emin
de ildirler. K sa dönemde mü terilerin nitelikleri ve gereksinimleri ile
ilgili önemli bilgiler elde etmek ve daha büyük bir mü teri sadakati
olu turmak mümkündür. Uzun dönemde ise sanal topluluklar dört
biçimde de er olu turabilirler.18 Bunlar; kullan m ücreti, içerik ücreti,
i lem ve reklam gelirleri ve sinerjidir.
A) KULLANIM ÜCRET1
E er di er gelir kaynaklar ndan yoksun ise zamana dayal
olarak al nan ücretler k sa dönem için yararl olabilir. Ancak
topluluklar n üye say lar n maksimize etmeye ve bu üyelerini gittikçe
daha fazla zaman geçirmeye te vik etmeleri gerekir. Böylece topluluk
daha cazip hale gelir. Di er yandan, kullan m ücretleri ise üyeleri
topluluktan uzakla t rabilir.
B) 1ÇER1K ÜCRET1
Bir makale ya da resmin indirilmesi ya da bir dokümana
ula m sa lanmas kar l nda ücret al nabilir. Ücret düzeylerini ise
kullan c n n istedi i bilginin niceli ine göre ayarlamak mümkündür.
Ayr ca, içeri in sürekli güncellenmesi de üyelerin ilgilerini çekmeye
devam etmesi aç s ndan büyük önem ta maktad r. Böylelikle hem
mevcut üyelerin sadakati yükseltilmi olacak hem de yeni üyelerin
toplulu a çekilmesi de daha kolay bir hal alacakt r.19
C) 1NLEM VE REKLAM GEL1RLER1
Ço u popüler internet sitesi için reklam zaten önemli bir gelir
kayna d r. Uzun dönemde sanal topluluklar için reklamlardan elde
edilen gelirler önemli bir kazanç olacakt r. 1 lemlerden elde edilen
17

Jeffrey F. RAYPORT, John F. SVIOKLA, “Exploiting the Virtual Value Chain”,
Harvard Business Review, November-December, 1995, ss. 75-85.
18
HAGEL VE ARMSTRONG, 1997
19
Frank T., ROTHEARMEL, Stephen SUGIYAMA, “Virtual internet communities
and commercial success: individual and community-level theory grounded in the
atypical Case of Timezone.com” Journal of Management 27, 2001, ss. 297.
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gelirler, reklamlardan elde edilen gelirlere nazaran daha az olmaktad r.
Sanal topluluklar olu turanlar, reklam gelirlerinin büyük bir k sm n
al rlar. Ancak, sunulan ürünlerin üreticileri ve da t c lar ile i lem
gelirlerinin büyük bir bölümünü payla mak zorundad rlar. Bu
topluluklar olu turanlar, perakendecileri aradan kald rarak ürün ve
hizmetleri do rudan sunanlarla anla malar yaparak i lem gelirlerini
yükseltebilirler. Böylece ürün ya da hizmetlerin da t m kanal ve
sat c s sanal toplulu u kuranlar olur ve perakendecilerin gelirlerini de
elde ederler.
D) S1NERJ1
Baz sanal topluluklar i letmenin baz bölümleri ile sinerji
olu turabilecek bir konuma sahip olabilirler. Bu amaçla baz
i letmeler olu turduklar modellerle faaliyetlerini fiziksel ortamdan
sanal ortama kayd rmaktad rlar. Örne in; baz yaz l m irketlerinin
ürünlerinin indirilmesi ya da güncellenmesi için sanal ortamdaki bu
topluluklardan yararlanmalar , pazarlama kanal n n ortaya ç karaca
pek çok maliyetin ortadan kalkmas anlam na gelmektedir.20
V. SANAL TOPLULUKLARIN PAZARLAMACILARA
SUNDU0U FIRSATLAR
Pazarlamac lar için sanal topluluklar n ne anlama geldi ini
anlamak ve nas l yararlanabileceklerini bilmek, büyük önem
ta maktad r. Ancak, öncelikle dikkatle ele almalar gereken nokta,
sanal toplulu un olu turulmas d r.
Sanal ortamda bir topluluk olu turabilmek için hem sanal
alemi iyi tan mak, hem de tüketicilerin bu ortamdaki davran
özelliklerini iyi bilmek gereklidir. E er bunlara dikkat ederek hareket
edecek olurlarsa, pazarlamac lar ilk ad m ba ar yla atm olacaklard r.
Olu turulan bir sanal toplulu un üyelerinin, i letme ya da
ürünleri için tutundurma konusundaki ortaklar anlam na gelece ini
söylemek yanl olmayacakt r. Bu arada, tüm pazarlamac lar n
mutlaka uygulamalar
gerekti ini bildikleri bir konu da
bölümlendirmedir. Sanal topluluktaki üyelerin bölümlendirilmesi,
davran
farkl l klar n n dikkate al nmas anlam na gelecektir.
20

HAGEL VE ARMSTRONG, 1996.
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Böylelikle daha etkili bir pazarlama ileti imi uygulamas
gerçekle tirilmi olacakt r.
Sanal topluluklar, i letmenin ürünleriyle ilgili geri bildirimi
elde etmesini sa layacak çok önemli bir kaynakt r. Tart ma
gruplar nda yap lacak tart malar ya da fikir al veri leri i letme için
çok de erli bilgilerdir. Mü terinin ürün ya da hizmetle ilgili kalite
alg lamalar n n ö renilmesi hem daha kolay, hem de daha h zl
gerçekle mektedir. Bu ileti imin sürekli olarak gerçekle iyor olu u da,
bilginin sürekli olarak ve güncelli ini kaybetmeden elde edilmesi
anlam na gelecektir. Elde edilen bu çok de erli güncel bilgiler hemen
kullan ld takdirde, i letme için çok önemli bir avantaj sa layacakt r.
Sanal topluluklar, marka ba l l n n yükseltilmesi için
i letmelere çok büyük f rsatlar sunmaktad rlar. Neredeyse hiç reklam
harcamalar yapmadan, fiziksel ortamda olu turduklar marka
topluluklar yard m yla rakiplerine üstünlük sa layan HarleyDavidson gibi markalar dü ünülecek olursa, sanal topluluklar n da
asla hafife al nmamas gereken f rsatlar olduklar daha kolay anla l r.
Önemli olan nokta, öncelikle bir sanal topluluk olu turulmas ndaki
etkinliktir.
Sanal tüketim topluluklar n n artmas ve sosyal faaliyetlerdeki
çe itlilikler, pazarlamac lar n tüketici davran
ve pazarlama
hakk ndaki mevcut anlay lar na, strateji ve karar verme alan na
önemli farkl l klar katm t r. Özellikle farkl topluluklara dayal bir
bölümlendirme stratejisi izlenmesi, bu topluluk üyelerinin ortaya
koymu olduklar bilgisayara dayal etkile imlerin yak ndan
izlenmesini önemli k lmaktad r. Böyle bir toplumsal s n flama
yöneticilere tüm sanal topluluklarla ili kilerin yürütülmesinde
yard mc olacak ve bu yolla etkin olmayan pazarlama yöntemlerinden
de kaç n lm olacakt r.21
Tüketicilerin istek ve tercihlerinde h zl ve yap sal de i imlere
yol açan internetin etkisiyle olu an yeni pazar çevresinde
pazarlamac lar n ba ar l olabilmeleri için sanal topluluklar n ve bu
topluluk üyelerinin farkl yönlerinin stratejik etkilerini dikkate
almalar kaç n lmaz olmu tur. Bununla birlikte veri-temelli ili kisel
21

KOZINETS, 1999.
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pazarlaman n
(data-based
relationship
marketing)
aksine
pazarlamac lar n sanal topluluklarda yer alan tüketicilerle ilgili olarak
u temel özellikleri analiz etmeleri gerekmektedir.22
-Tüketicilerin aktif ve ay rt edici olma durumlar .
-Tüketicilerin bir süreçten di erine geçerken isteksiz davranma
durumlar .
-Tüketiciler zengin bir kültürel bilgi birikimi sunma durumlar .
Yukar da belirtilen ön kabuller do rultusunda olu turulacak
stratejilerin u özellikleri içermesi gerekmektedir.23
-Etkile im temelli s n fland rma
-Kendi içinde bölümlendirilebilir bir s n fland rma ve
-Hediye ürünler veren a lar olu turma.
Sanal topluluklar ürünün kendisinde de bir tak m de i ikliklere
neden olabildi i gibi pazarlamac lar n yapt
i in farkl
tan mlanmas na da yol açabilir. Örne in, sanal ortamda ç kar lan
derginin kendisi mi yoksa sanal toplulu un kendisi mi bir ürün? Ürün
ya da hizmetler üzerine yo unla mak yerine ortak ilgi ve ihtiyaçlar n
tam olarak belirlendi i bir mü teri bölümünü hedef almak yap lan i in
farkl
tan mlanmas
anlam na gelebilir. Bununla birlikte
pazarlamac lar farkl ürün ya da hizmetlerin topluluk içerisinde çapraz
sat yoluyla sat lmas n n yollar n arayabilirler. Örne in; bir ebeveyn
toplulu unun olu turulmas nda bir oyuncak üreticisinin de yer almas
sa lanabilir. Pazarlamac lar n öncelikle bu toplulu a ihtiyaç
duyulmas n sa layan her türlü ürün ve hizmeti tespit etmi olmas
gerekmektedir. Böylelikle sanal ortamda bulunan tüm anne ve
babalar bu toplulu a çekmek mümkün olacakt r. 1kinci olarak
pazarlamac lar bu ürün ya da hizmetleri sunan taraflarla etkile ime
girmenin yeni yollar n da bulmal d rlar. Ayr ca bu sanal topluluklar n
gelecekteki durumlar n n ne olaca da üzerinde durulmas gereken
di er önemli bir konudur.
Sanal topluluklar pazarlamac lara mü teri gruplar yla hatta
bireysel mü terilerle ilgili olarak ayr nt l ve güncel bilgiler sunarlar.
22
23

KOZINETS, 1999.
KOZINETS, 1999.
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Pazarlamac lar bu bilgiyi nas l kullanacaklar n ve mü terilerin
isteklerine nas l an nda cevap verebileceklerini bilmelidirler. Bu
ba lamda bir pazarlamac cevaplamas gereken u sorularla
kar la abilir. Sanal topluluklar ne tür bilgi sunarlar? Bili im
sistemimiz bu bilgilere ula maya ve analiz etmeye yeterli mi? Hem
belirli mü teri gruplar na hem de bireysel mü terilere yönelik
pazarlama faaliyetlerimizi en uygun zamanda yapabilecek donan ma
sahip miyiz?24 Pazarlamac lar n sanal topluluklar n ihtiyaçlar n
kar lamada etkin olabilmeleri için bu sorulara sa l kl cevaplar
bulmalar gerekmektedir.
SONUÇ
1nternet yoluyla çe itli amaçlarla bir araya gelebilen insanlar n
olu turdu u sanal topluluklar hiç üphesiz kendine özgü kurallar olan
sosyal gruplard r. Bu gruplar n olu tu u zeminin siberuzay olmas
toplulukta yer alman n ve toplulu u yönetmenin kurallar n da farkl
k lmaktad r.
Pazarlamac lar için do ru anla labildi i takdirde önemli
f rsatlar sunabilecek yeni bir pazar olarak görülmektedir. Ancak çok
farkl kurallar olan bu sanal topluluklar kurmak, yönetmek veya bu
topluluklara nüfuz edebilmek için toplulu un yap s n n her yönüyle
ara t r l p analiz edilmesi gerekmektedir. Pazarlamac lar n bu
topluluklara uygulayacaklar stratejilerin ba ar l olabilmesi ancak
toplulu u olu turan bireylerin özellik ve davran lar n n do ru analiz
edilmesiyle mümkün olacakt r.
Öyle görünüyor ki; gün geçtikçe say s h zla aratan sanal
topluluklar n pazarlamac lara sundu u f rsatlardan yararlanabilmek ve
bu pazarlarda rekabet üstünlü ü yakalayabilmek için geleneksel
pazarlama stratejileri ile birlikte sanal ortamda etkili olabilecek yeni
stratejilerin geli tirilmesi kaç n lmaz olmaktad r. Ülkemizde de baz
irketlerin, hedefledikleri kitlelerle daha yak n ba lar kurmak
amac yla sanal topluluklar olu turmaya ba lad klar görülmektedir.25
Bu çal man n Türkiye de sanal topluluk konusundaki teorik alt

24
25

KOZINETS, 1999.
Eyüp KARAGÜLLÜ, “Cemaatsiz Olmaz”, Power, Haziran. 2002

38

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006)

yap ya bir katk sa layaca
dü ünülmektedir.

ve gelecek çal malara öncülük edece i
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