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Öz 

Teknolojinin gelişimi ile dijitalleşen dünyada, iletişim ağı ve kanallarının değişimine paralel, tüketici 
davranışları ve alışkanlıkları da değişim göstermektedir. Çevrimiçi ortamlarda geçirilen zaman ve 
internet kullanıcı sayısı arttığından sosyal medya pazarlaması önem kazanmıştır. Bu şekilde işletmeler 
daha fazla tüketiciye daha kolay ve direkt ulaşma fırsatı yakalamış olup, tüketiciler ise satın alma öncesi 
bilgi edinme, ürünler arası karşılaştırma yapabilme, diğer kullanıcıların deneyimlerinden 
faydalanabilme, satın alma sonrası işletme ile direkt ve kolay iletişim kurabilme fırsatı bulmuştur. Bu 
bağlamda, bu makalede sosyal medya ile tüketici satın alma davranışı ilişkisinin analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde sosyal medya kavramı ve araçları, sosyal medya pazarlaması 
ve süreci anlatılmıştır. Ayrıca dünyada ve Türkiye’de sosyal medya kullanımı, yayımlanan bir dijital 
rapor çerçevesinde açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde tüketici kavramı, tüketici davranışları, 
tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve satın alma süreci anlatılmıştır. Son bölümde ise sosyal 
medyanın tüketici davranışları üzerine etkisi ve işletmeler açısından önemi genel hatlarıyla 
değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

In the world that has become digital with the development of technology, consumer behavior and habits 
also change in parallel with the change of communication network and channels. Social media 
marketing has gained importance as the time spent in online environments and the number of internet 
users has increased. In this way, firms had the opportunity to reach more consumers more easily and 
directly, while consumers had the opportunity to obtain information before purchasing, to compare 
products, to benefit from the experiences of other users, and to communicate directly and easily with 
the business after the purchase. In this context, this article aims to analyze the relationship between 
social media and consumer purchasing behavior. In the first part of the study, social media concept and 
tools, social media marketing and process are explained. In addition, use of social media in the world 
and in Turkey, is explained in a framework of a published digital report. In the second part of the study, 
consumer concept, consumer behavior, factors affecting consumer behavior and purchasing process are 
explained. In the last section, the impact of social media on consumer behavior and its importance for 
firms are evaluated in generic terms. 
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