
 

INSTAGRAMDAN ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLERİN PROFİLLERİNİ VE 

SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE 

YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA 

 

  2010 yılında sadece fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olarak I-phone telefonlarda 

kullanılabilen Instagram programı, yıllar içerisinde populeritesi giderek arttırmış ve 

arttırmaktadır. Bireylerin farklı ülkelerden, farklı kalite ve tarzdaki ürünlere kolayca 

ulaşmalarının yanı sıra kurumlar içinde marka bilinirliliğini arttırmada  etkin bir  pazarlama 

aracı haline gelmiştir. Kişi ve veya konu etiketlemeleri aracılığıyla daha fazla sayıda kişiye 

ürünler görsel olarak ulaşabilmektedir. Instagram pazarlaması aracılığıyla özellikle geleneksel 

mecralardan daha malitetsiz tanıtım faaliyetleri ile ürünler  mevcut ve potansiyel müşterilere 

sunulmakta, arkadaş ve diğer takipçiler aracılığıyla hesaplar etiketlenmektedir.  

Bu çalışma kartopu örnekleme yöntemiyle, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla  

yapılacak olan keşifsel bir araştırmadır.Instagram hesapları aracılığıyla  alışveriş 

deneyimlerine ilşikin bir profil belirlemek amaçlanmıştır.Tüketici görüşünü ortaya çıkarmaya 

yönelik yapılan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Sosyal Medya,  Instagram Pazarlama, İnstagram, web 2.0, tüketici 

davranışı,  

1. Giriş ve Amaç  

 Son beş yıllık süreçte ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında ve tanıtılmasında en popüler 

iletişim kanallarının başında sosyal medya araçlarının geldiği göze çarpmaktadır 

(McCorkindale, 2010). Tüketicinin baktığı her noktada olabilmek için işletmeler artık 

geleneksel medyanın yanı sıra internet ve sosyal medya temelli mecraları da yoğun olarak 

kullanmaktadır. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve bireysel satışçılar (C2C) 

etkin bir pazarlama ve satış kanalı olarak Facebook, Twitter ve Instagram’dan 

faydalanmaktadır. Bu araçlardan biri olan Instagram’da, her gün 70 milyon fotoğraf 

paylaşılırken, 1,35 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook’a ise bir günde yüklenen ortalama 

fotoğraf sayısı 300 milyon olarak kaydedilmiştir (Systrom, 2014). Hem kullanıcı sayısı hem 

maliyetinin düşüklüğü hem de görsel öğelere yer verilebilmesi açısından diğer mecralara göre 

Instagram’ın işletmeler tarafından tercih edilme olasılığı daha fazla olmaktadır. Instagramla 

ilgili olarak yapılan önceki birkaç çalışmada, sadece firmaların paylaştığı fotoğrafların ve 

videoların içerik analizi yapılmış olup tüketici profil ve tutumuna ilişkin bilimsel bir veriye 



rastlanmamıştır.  Yeni bir tanıtım mecrası olarak giderek yükselen Instagram’dan ürün satın 

alan tüketicilerin profillerini ve satın alma davranışlarını belirlemek amacıyla bu çalışma 

tasarlanmıştır.  

2. Literatür Analizi  

2010 yılında insanların birbirleriyle fotoğraf ve anlık ileti paylaşımlarını sağlamak üzere 

ortaya çıkan Instagram, günümüzde özellikle küçük işletmeler için maliyeti düşük ama 

ulaştığı kitlenin büyük olduğu önemli bir tanıtım ve satış kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan ve kullanıcı ara yüzü diğer 

sosyal medya araçlarından daha dar kapsamlı olan Instagram, pazarlama alanına kazandırdığı” 

instamarketing”-“Instagram pazarlaması” kavramlarıyla yenilik sağlamaktadır. Instagram 

CEO’su Kevin Systrom (2014), Instagramın, kullanıcı sayısı açısından dünyanın en hızlı 

büyüyen sosyal ağlarından biri olduğunu açıklamıştır (300 milyon kullanıcı). 

(http://webrazzi.com,25.02.2015). 

 Weinberg (2009), resimler bir kere resim sosyal ağına yüklendiği ve kabul edilebilir kalitede 

olduğu sürece, işletmelerin sosyal medya pazarlamasından kazanç elde edebileceğini ileri 

sürmektedir. Kutluğ (2014) çalışmasında, markaların etkin bir Instagram kullanımı için 

platformda paylaşılan görsellerle mesajların marka kimliğini ve kurum kültürünü doğru ve 

çarpıcı bir biçimde temsil etmesi için, yapılan işi, ürün ve hizmetleri ve düzenlenen 

etkinlikleri müşterilerine eğlenceli ve etkileyici görseller aracılığıyla tanıtmanın çok önemli 

olduğunu vurgulamıştır. Bazı markalar Instagramda kampanyalar yaparak, bazıları ünlüleri 

kullanıp aktif etkinlikler gerçekleştirerek hedef kitlerinin dikkatini çekmeye çalışmaktadır. 

Viral videoları analiz eden Unruly firması, yayınladığı raporda Instagram üzerinde 9 Eylül- 9 

Ekim 2014 tarihleri arasında en fazla paylaşılan 1000 videoyu analiz etmiş ve bu videoların 

%40’ının bilinen markalara ait olduğunu saptamıştır. Benzer bir çalışma L2 tarafından 250 

markayla yapılmıştır. Çalışmada, 250 markanın % 92′sinin görsel paylaşım yaptığı, % 

72′sinin Instagram’da fotoğraf paylaşımının haricinde video paylaşımında da bulunduğu 

ortaya konulmuştur (http://www.pazarlamasyon.com/ 26.02.2015). Bu konuda çok çalışma 

olmamasına rağmen, özellikle iyi markaların paylaştığı fotoğraf ve videoların içerik 

analizlerine (Goor, 2012; Bergström ve  Backhman,2013; Wally ve Koshy, 2014)  ilişkin 

yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır. 

 

http://www.pazarlamasyon.com/%2026.02.2015


3. Tasarım ve Yöntem 

 Ürünlerin fotoğraf ve video paylaşımları, kombin çalışmalar yapılarak ürünlerin sunulması 

(özellikle kıyafet ve aksesuarlarda), ödeme seçenekleri (kredi kartı- kapıda ödeme, EFT vb. ), 

yapılan kampanyalar, indirimler ve çekilişler, iyi marka ürünlerin orijinal ve orijinale yakın 

olarak daha makul fiyatlandırılması, farklı tarzda ve çeşitte kıyafet ve aksesuarların 

sunulması, satın alım yapan takipçilerin görüşlerini anında o hesap altında paylaşabilme 

olanağı sunması bu mecranın kullanım oranını arttırmaktadır. Tüketicilerin Instagramdan 

alışveriş yapma tutumlarına ilişkin yapılmış bir çalışmaya rastlanmış olmaması dolayısıyla, 

bu araştırma keşifsel bir yapıda tasarlanmış ve araştırmanın yarı yapılandırılmış görüşme 

formatında yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmanın ana kütlesini Adana ve Mersin’de 

ikamet eden ve Instagram hesabı aracılığıyla en az bir defa ürün satın almış tüketiciler 

oluşturmakta ve bu tüketicilere kartopu örneklem yöntemiyle ulaşılması planlanmaktadır. Bu 

şehirlerde oturup Instagramdan alışveriş yapan tüketicilerin sayısı tam olarak bilinmediği için, 

yarı yapılandırılmış görüşmelerde kaç tüketici ile görüşme yapılacağının kararı başlangıçta 

değil süreç içerisinde kesinlik kazanacaktır. Buna benzer araştırmalarda, kaç kişi ile görüşme 

yapıldığından daha önemlisi, araştırmanın içerik ve beklentilerine göre kimlerle görüşme 

yapıldığı ve ilgili görüşme ya da gözlemlerde aranan sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığı olduğu 

için (Bülbül ve diğerleri, 2008), cevapların birbirini tekrar ettiği nokta, yeterli örneklem 

büyüklüğüne ulaşılan nokta olarak değerlendirilecektir. Ağırlıklı kadınların tercih ettiği bir 

mecra olarak bilinen (www.marketingcharts.com, January 2014)   kartopu örnekleme yöntemi 

ile örneklem belirlenecektir. Örneklemin farklı yaş, eğitim, gelir, cinsiyet ve meslek 

gruplarından seçilmesine özen gösterilecektir.  

Katılımcılara, Instagram hesaplarına ilişkin olarak kullandıkları zaman dilimini, kullanım 

amaçlarını, aylık satın alım bütçelerini, hangi ürün gruplarının satın alımını 

gerçekleştirdiklerini, hangi etiketleri arattıklarını, kimlerin ya da hangi işletmelerin 

hesaplarını hangi kriterlere bağlı olarak takip ettiklerini, ne sıklıkla ürün aldıklarını, ürün ve 

hesaba ilişkin beğeni ve yorumların ve benzeri unsurların satın alım niyetlerine etkisi ile 

dikkat ettikleri hususları belirlemeye yönelik açık uçlu sorular hazırlanmıştır.  

Bulgular 

Görüşme formunu şekillendirmek için 3 Instagram hesabına sahip işletme ve Instagram 

aracılığıyla satın alım gerçekleştirmiş 7 kişi ile ön görüşmeler yapılmıştır.  Yapılan görüşme 

sonuçları değerlendirildiğinde, Instagramı çoğunlukla Y kuşağının tercih ettiği; ağırlıklı 



olarak aksesuar (gözlük, toka, vb.), kıyafet, ayakkabı, çanta, çocuk özel gün ürünleri (mevlüt, 

dogum günü vb.), şeker hamurlu pasta, kurabiye vb. gıda ürün siparişi için direk mesajlaşma 

yoluyla (DM) iletişime geçilip satın alım gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır. Daha çok 

evden yapılan işlerin duyuru ve satışlarının yapılma kanalı olarak dikkat çeken Instagram, 

maliyetin düşük olması ve arkadaş tavsiyesi üzerine yayılmakta olup ulaştığı kitleyi ve marka 

bilinilirliğini arttırmaktadır ( Wally ve Koshy, 2014).  Sosyal medya pazarlamasına ilişkin 

2014 yılında yapılan çalışmanın (social media marketing,2014) sonuçları incelendiğinde, 

pazarlamacıların % 92’sinin sosyal medyanın işlerindeki önemini vurguladığı ve 2013 yılında 

%18 olan Instagram kullanım oranının 2014’te % 28’e yükseldiği görülmektedir. Çalışmada 

ayrıca, Instagram kullanan pazarlamacıların % 42’si Instagram kullanım oranlarını arttırmaya 

yönelik çalışmalar yaptıklarından bahsetmişlerdir. Yani kanalın alıcı ve satıcı açısından önemi 

ve kullanım sıklığı gün geçtikçe daha çok artmaktadır ( social media marketing,2014). Bu 

araştırmada da, olası benzer ya da farklılıklar ortaya konmaya çalışılacaktır.  

 

4. Sonuç  

Instagram artık sadece kendimizin, çocuklarımızın veya bulunduğumuz yerin fotoğrafını 

paylaştığımız bir uygulama olmaktan çıkmış, işletmelerin veya kendi evinde bir şeyler üretip 

satmak isteyen kişilerin pazarlama aracı olarak kullandığı bir mecra olmaya başlamıştır.  Bu 

nedenle de, tüketicilerin Instagramdan alışveriş yaparken nelere dikkat ettikleri, dikkatlerinin 

nasıl çekileceği Instagramı kullanarak para kazanmak isteyen işletmeler ve kişiler için 

oldukça önemli bir konudur. Bu araştırma ile Instagramdan alışveriş yapan tüketicilerin, bu 

konu ile ilgili fikirlerinin ve davranışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 

araştırmanın sonuçlarının bu mecra aracılığıyla satış yapan işletmelere ve bireylere faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Alanyazında bu konuyla ilgili olarak yapılan çok fazla uygulamalı 

çalışma olmadığı için de araştırmanın pazarlama alanyazınına da katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir.  

 

  


