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Dijital Reklamcılığın Kurgu Yüzleri:
Sanal Influencer’lar

Oya ALTAR YAVUZ ve Merve YILMAZ

Teknolojinin gelişmesi, akıllı cihazların her ekonomik seviye için ulaşılabilir hale gelmesi ile değişen medya ve sosyalleşme algısı etkisini birden fazla alanda, aynı anda göstermektedir. Web 1.0’dan Web 2.0’a geçişle birlikte bireylerin
pasif konumdan çıkması ve tüm kullanıcıların içerik üretebilir
hale gelmesi, içerik üreticilerinin birbiri ile etkileşime girmesi
ve beraberinde sosyal ağların gelişimi etkisini pazarlama,
halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi çalışmalarında göstermektedir. İnternet üzerinde, blog’lar, forumlar, mail grupları
ve sosyal medya aracılığı ile online (sanal) topluluklar oluşmuş, bu topluluklar içinde eğilimleri yönlendiren kanaat önderleri/fikir liderleri öne çıkmıştır. Tüketicilerin satın alma
kararı üzerinde markaların ürünleri için yaptığı tanıtım ve reklamların etkisinin azalmasına karşın, bireylerin satın alma davranışı öncesi sanal topluluklardaki kanaat önderlerinden
tavsiye alma alışkanlığının gelişmesi bir araya geldiğinde, pazarlama iletişimi açısından dinamiğinin, dilinin ve uygulamasının öğrenilmesi gereken yeni bir dil oluşmuştur.
Kamuoyu oluşturmadaki yadsınamaz etkileri göz önünde
bulundurulduğunda halkla ilişkilerin yeni paydaşları olarak
179
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kabul edilen online topluluklar (Alikılıç, 2010, s.123) içinde fikirleri, beğenileri, deneyimleri, önerileri ile binlerce takipçisi
üzerinde etkisi bulunan, bu nedenle markaların işbirliği yaptığı “Influencer”ların (etkileyiciler) gelişen teknoloji ve internet
olanakları içinde yaşadıkları dönüşüm çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır.
Gelişen internet teknolojilerinin pek çok dijital platformu
tüketicinin ve kurumların akıllı cihazlar aracılığıyla parmaklarının ucuna getirdiği günümüzde gerek online toplulukları
gerekse de Influencer’ları bir paydaş olarak kabul etmek, onları dinlemek, onlardan alınan geri bildirimlere göre yeni stratejiler oluşturmak ve uygulamalarda bulunmak markalar için
bir zorunluluk haline gelmiştir. Markalar özellikle Influencer’lar ile kurdukları işbirlikleri ile rakipleri arasında fark yaratır konuma ulaşmıştır. Ağızdan ağıza pazarlamanın dijital
platformlara taşındığı bu ortamda Influencer’lar da takipçileri
üzerindeki etkilerini korumak ve artırmak amacı ile bir dönüşüm yaşamaktadır. Influencer’lar, ilgi çekici ve merak uyandırıcı görsel, video ve metin üretmek, bu üretim içinde ikna
edici bir dile sahip olmak, içeriklerini kaliteli görsel ve videolarla desteklemek, ayrıca tüm bunları sosyal medyanın dinamiklerine uygun şekilde doğru mecra ve doğru zamanda
paylaşmak durumundadır. Özgünlüğün olmazsa olmaz bir
zorunluluk olduğu bu paylaşımlarla bir marka işbirliği gerçekleştirip bu durumdan kazanç elde edebilir hale gelmek,
markaların Influencer’lara özel organizasyonları içinde yer
almak ise Influencer’lığı gitgide daha fazla arzu edilen bir
‘meslek’ haline getirmektedir. Paylaşımları dünya çapında takipçileri tarafından beğeni rekorları kıran ve büyük markaların hedef kitlelerine ulaşmak için ciddi meblağlar karşılığında
işbirliklerine gittiği Influencer’lar, içerik üretmek amacıyla
önemli hazırlıklar yapmaktadır. Bir moda ve seyahat etkileyi180
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cisinden örnekle: Seyahatin nereye yapılacağı, nerede ve ne
kadar konaklanacağı, çekim yapılacak mekân ve zamanın
planlaması, içerikte yer alması istenen kıyafet ve benzeri materyallerin seçimi ve nakliyesi, içeriği oluşturacak fotoğraf
veya videonun çekimi için gerekli ekipmanın temini gibi daha
pek çok organizasyon detayı Influencer’ın ürettiği içeriğin özgünlüğünü etkilemektedir. Tüm bu masraflar, markaların Influencer’lar ile yapacakları işbirliği anlaşmasında üzerinde
düşünülmesi gereken bir maddeyi oluşturmaktadır. Öte yandan, hedef kitlelerine göre markalar takipçi sayısı düşük ya da
yüksek Influencer’lar arasında da tercih yapabilmektedir. Örneğin, niş bir hedef kitleye ulaşmayı, etkileyicinin hikâyesi ile
tanıtımı yapılacak ürünler arasında organik bir bağ kurulmasını, Influencer ile takipçi arasındaki yüksek etkileşimli, samimi bir ilişki kurulmasını, düşük bir bütçe ile birden fazla
Influencer’ın hedef kitlesine ulaşmayı isteyen markalar düşük
takipçi sayılı (micro) Influencer’larla çalışmayı tercih etmektedir. Ancak bunun tam tersi de söz konusu olabilmektedir.
Öte yandan Influencer’ın daha önce işbirliği içinde bulunduğu markalar ve o ürünler için ürettiği içeriklerin performansı, sosyal medya hesapları dışındaki yaşamı ve özel
hayatı, içerik üretimi için yapılan organizasyonların maliyeti
göz önünde bulundurulduğunda yapılan işbirliklerinin yeni
nesil pazarlama iletişimine getirdiği maliyet, ayrıca değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bu noktada yine gelişen teknoloji markalara maliyeti düşük, takipçi sayısı yüksek,
istenilen özelliklerde kurgulanabilen ve ünlüler gibi gerçek hayattan figürlerle de birlikte içerik üretilebilen “virtual Influencer”ları (sanal Influencer’lar) işbirlikleri için dikkate değer bir
alternatif olarak sunmaktadır.
Dünya nüfusunun 7,6 milyarı geçtiği günümüzde (Bayrak,
2019) dijital yerlilerin sayısı her geçen gün artarken 2016 yılın181
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dan itibaren sayıları hızla artan Sanal Influencer’lar cinsiyetleri, etnik kökenleri, takipçi sayıları ve marka işbirlikleriyle
farklı kategorilerde içerik üreterek takipçileri üzerindeki etkilerini artırmaktadır.

Influencer’lar ve Influencer Marketing
Sosyal medya başta olmak üzere bireyler arasında iletişimi
başlatan, fikirlerin beyan edilmesine, tartışılmasına, deneyim,
öneri, görüş ve tutumların ortaya konmasına ve karşılıklı olarak iknaya zemin hazırlayan online topluluklar içinde son dönemde pazarlama sektöründe ‘kanaat önderi’ olarak karşılığını bulan Influencer’lar ortaya çıkmıştır. Influencer’lar, profesyonel hayatına nokta koyup belirlediği ya da belirlemediği
rota üzerinden dünyayı gezen bir mühendis, iyi bir online
oyun oynayıcısı, organik beslenmeye önem veren bir vejetaryen, kozmetik ürün denemelerini videoları aracılığı ile paylaşan bir genç kız, ikiz çocuk annesi olma deneyimini çocuklarının doğumundan bu yana sosyal medya hesaplarından paylaşan bir anne olarak karşımıza çıkabilmektedir. Influencer’lar
için yapılan tanımlardan birkaçına değinmek gerekirse; Interactive Advertising Bureau (2018) Influencer’ları, “amaçlanan
hedef kitleyle etkileşim kurma, konuşmayı sürdürme ve/veya
ürün/hizmet satma potansiyeline sahip bireyler” olarak tanımlamaktadır. Bu bireyler, çok sayıda takipçisi olan blog sahipleri, ünlü kişiler olabildikleri gibi az sayıda takipçisi olan
ancak kendi akran grubunda yüksek etkiye sahip daha mikro
hedefli profesyonel veya profesyonel olmayan kişiler de olabilmektedir. Bor ve Erten ise (2019, s.16) Influencer’ları, “sosyal medyada ürettiği içeriklerle kanaat önderi haline gelmiş,
kitleleri etkileme gücüne sahip, yorumları ile satın alma kararlarında yönlendirici, yüksek takipçi kitlesine sahip kişiler” ola182
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rak tanımlamaktadır. Bakshy vd. (2011, s.66), gevşek bir şekilde bilginin yayılmasını sağlayan Influencer’ların takipçileri
üzerinde ‘orantısız’ bir etkileme gücü bulunduğuna vurgu yaparken Brown ve Fiorella (2013, s.77), Influencer’ların marka
imajını güçlendirdiğini belirtmektedir.
Influencer’lar, etkin oldukları online ortama ya da sosyal
medya platformuna göre farklı isimlerle anılmaktadır. Google’ın sunduğu ücretsiz blog altyapısı Blogspot veya Wordpress üzerinden içerik üretiminde bulunan Influencer’lar
‘blogger’, Youtube veya Twitch gibi sosyal medya kanalları
üzerinden oyun kategorisinde üretim yapanlar ‘gamer’, ürettiği video içeriklerini Youtube üzerinden takipçileri ile paylaşan Influencer’lara ise ‘youtuber’ denmektedir. Influencer’lar,
hedef kitlelerine ulaşma konusunda farklı sosyal medya kanallarında etkin olabildikleri gibi birden fazla sosyal medya
kanalını da aynı anda etkin olarak kullanabilmektedir. Influencer’lar ayrıca, içerik ürettikleri hedef kitlelere ve konulara
göre de sınıflandırılabilmektedir. Örneğin Instagram üzerinden bebek-çocuk, çocuk bakımı, eğitimi ve annelik üzerine
paylaşım yapan Influencer’lar ‘instamom’ olarak adlandırılmaktadır. Bir alanda uzman ve sadece o konu ile ilgili içerik
üreten Influencer’lar ‘yeme-içme’, ‘otomotiv’ gibi kategorilerde değerlendirilebilirken, birden fazla konu ile ilgili içerik
üretiminde bulunanlar kendilerini ‘life style (yaşam tarzı)’ kategorisine yerleştirmektedir. Öte yandan Influencer’lar, takipçi
sayılarına göre de sınıflandırılmaktadır. 1.000 ila 10 bin takipçisi bulunanlar ‘nano’, 10 bin ila 50 bin takipçisi bulunanlar
‘micro’, 50 bin ila 500 bin takipçisi bulunanlar ‘mid-tier (orta
katman)’, 500 bin ila 1 milyon takipçisi bulunanlar ‘macro’, 1
milyon ila 5 milyon takipçisi bulunanlar ‘mega’ ve 5 milyondan fazla takipçisi bulunanlar ‘celebrity (ünlü)’ olarak adlandırılmaktadır (Mediakix, 2016). Ek olarak, Influencer’lığı
183
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profesyonel olarak sürdürenlerin yanı sıra hobi olarak yapan
da pek çok kişi içerik üretmektedir.
Influencer’ları etkileyici yapan şeyin ne olduğu sorusunun
yanıtı hem kuram hem de uygulamada kendisini göstermektedir. Katz ve Lazesfeld’in (1955) iki aşamalı akış kuramı, bazı
medya mesajlarının halk tarafından doğrudan algılanmadığını, ancak fikir lideri olarak da adlandırılabilecek olan kanaat
önderleri ya da referans gruplar tarafından yorumlanıp halka
aktarıldığında etkili olacağını ortaya koymaktadır (aktaran
Uzunoğlu ve Kip, 2014, s.592). Diğer bir deyişle fikir lideri (kanaat önderi/referans grubu) olarak anılan insanlar, aldıkları
medya bilgilerini yorumlayıp başkalarına aktararak bilginin
etkisini artırmaktadır. Bu anlamda Influencer’lar, iki aşamalı
akış kuramında ele alınan çevrimdışı fikir liderlerine benzer
şekilde dijital etkilere sahip kişiler olarak değerlendirilebilmektedir.
Öte yandan dünya internet ve sosyal medya kullanım istatistikleri de Influencer’ları etkili yapan şeyin kullanım pratikleri olduğunu göstermektedir. Her yıl güncel dünya internet
ve sosyal medya kullanım istatistikleri raporunu yayınlayan
We are social internet sitesi 31 Ocak 2019 verilerine göre 7,6
milyar nüfusa sahip dünyada 4,38 milyar internet kullanıcısı,
3,48 milyar da sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. 2,2
milyarı 25-44 yaş aralığında bulunan internet kullanıcılarının
en fazla kullandıkları sosyal medya platformlarının başında
ise Facebook gelmekte, onu Youtube, Instagram ve Gzone
takip etmektedir (Bayrak, 2019).
Nielsen tarafından 2015’te 60 ülkede yapılan bir araştırma,
katılımcıların yüzde 83’ünün en güvenilir “reklam” kaynağı
olarak arkadaşlarına ve ailelerine güvendiğini ve yüzde
66’sının başkalarının internete gönderdiği yorumlara önem
184
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verdiğini göstermektedir (Kotler, Kartajaya ve Setiawan 2018,
s.102). Araştırma sonucundan da görülebileceği gibi marka ve
ürünler hakkında arkadaşlar ve aile mensupları ile yapılan gelişigüzel sohbetler, bazı hedef kitleler için reklam kampanyalarından daha güvenilir hale gelmiştir. Kişilerin sosyal çevreleri ana etki kaynağı haline gelerek geleneksel pazarlama iletişimi girişimlerini geride bırakmış kişisel tercihlerde etkili olmaya başlamıştır. Özellikle sosyal medyanın gösterdiği gelişim ve kişilerin başkalarının görüşlerine verdiği önemin artması dijital dünya ve online toplulukları büyük bir görüş havuzu haline getirmiştir. Bu havuzda markalar ve ürünleri
hakkında biriken görüşler, şirketlerin kendilerine çizmeye çalıştıkları imajdan çok daha farklı da olabilmektedir. Bu durum
temelde şirketlerin pazarlama iletişimi üzerindeki kontrolünün ortadan kalkarak kontrolün online topluluklara, topluluklar içindeki Influencer’lara ve içerik üreten tüm tüketicilere
geçtiğinin göstergesidir. Markalar için tüketiciler artık şirketlerin bölümlendirme, hedef belirleme ve konumlandırma
hamlelerinin pasif muhatapları olmaktan çıkmıştır. Kotler,
Kartajaya ve Setiawan (2018, s.51), satın alma kararı aşamasında tüketicilerin özellikle aile ve arkadaşlarını kötü marka
ve ürünlere karşı koruyucu olarak gördüklerini ve tavsiye almanın bir bağımlılık haline geldiğini belirterek ağızdan ağıza
pazarlamanın önemine vurgu yapmaktadır. Kotler, Kartajaya
ve Setiawan (2018, s.53), pazarlamanın 4.0 aşamasına geldiği
günümüzde marka savunuculuğunun yeni tanımının “ağızdan ağıza pazarlama” ile aynı anlama geldiğini ve son 10 yıl
içinde yeni bir bağlılık anlayışı oluşturduğunu öne sürmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde ağızdan ağıza pazarlama,
“bir markaya bağlı kabul edilen müşterilerin markayı desteklemeye, arkadaşlarına ve ailelerine tavsiye etmeye istekli olmaları” şeklinde ifade edilmektedir.
185
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Sosyal medya pazarlaması, viral pazarlama, vızıltı ve gerilla pazarlaması olarak da bilinen ağızdan ağıza pazarlama
(word of mouth - WOM) tanımları Kotler, Kartajaya ve Setiawan’ın da eklemede bulunduğu gibi sosyal hayat ve teknolojinin gösterdiği gelişimden etkilenmiş ve zaman içinde
değişiklik göstermiştir. Alıcılar arasındaki konuşmaların pazarlama iletişimi çalışmalarından daha önemli olduğunu belirten Ryan ve Gross (1943), ağızdan ağıza pazarlamayı
“organik tüketiciler arası etki modeli” olarak tanımlamaktadır
(aktaran Kozinets vd. 2010, s.72). Ürün ve marka ile ilgili pazarlama mesajlarının ve anlamların değiş tokuşuyla ilgili tüketiciler arası iletişimi ifade eden bu model ‘organik’ olarak
kabul edilmektedir. Çünkü iletişim, tüketici ile bir başkası arasında pazarlamacılar tarafından doğrudan teşvik edilmeden,
etkilenmeden veya ölçülmeden gerçekleşmektedir. İletişim,
başkalarına yardım etme, başkalarını kötü hizmet konusunda
uyarma ve/veya durumu bildirme isteği ile motive edilmektedir.
Tüketiciler arası etkileşime vurgu yapan bir başka ağızdan
ağıza pazarlama anlayışı ise pazarlamacı tarafından, reklam
ve promosyonlar gibi geleneksel araçları kullanarak tüketici
ağızdan ağıza pazarlamasını etkilemeye yönelik aktif bir girişimi içermektedir. Katz ve Lazersfeld’in (1955) iki aşamalı akış
kuramı ile açıklanabilecek bu model, giderek daha dirençli
hale gelen alıcıların direncini kırmak için oluşturulmuştur.
Modelde pazarlamacılar, diğer tüketicileri etkileyebilecek potansiyel fikir liderlerine ulaşmayı ve “maldan kurtulmaya çalışan satıcı” yerine “denenmiş ve güvenilir bir ürün öneren
arkadaş” ile çalışmayı hedeflemektedir. Fikir liderlerinin pazarlama mesajlarını büyük ölçüde değiştirmeden aktardıklarından yola çıkılarak bu modelde gerçekçi bilginin paylaşılmasına büyük önem verilmektedir. Teknoloji ve internetin ge186
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lişimi ile pazarlama iletişimcileri için de ağızdan ağıza pazarlama dijitalleşmek durumunda kalmış; ağızdan ağıza pazarlamanın internet ortamına taşınması farklı mecralarda yayılımı
zorunlu kılmıştır. Ağızdan ağıza pazarlama yolu ile internet
ortamına taşınan tüketici ağları üzerindeki bu pazarlama iletişiminin iki ayırt edici noktası bulunmaktadır: Birincisi, pazarlamacıların tüketici veya fikir liderini kasten ve doğrudan
hedeflemek ve etkilemek için yeni taktikler ve metrikler kullanması; ikincisi ise, piyasa mesajlarının ve anlamlarının tek
yönlü olarak akmadığı, aksine tüketici ağı üyeleri arasında
değiş tokuş edildiğinin kabulüdür (aktaran Kozinets vd. 2010,
s.73).
“İçerik gerçekten de yeni reklamdır” diyen Kotler, Kartajaya ve Setiawan (2018, s.170), reklamı markaların ürün ve hizmetlerini satmaya yardımcı olması için iletmek istedikleri
bilgiler, içeriği ise müşterilerin kendi kişisel ya da mesleki hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmak istedikleri bilgiler
olarak tanımlamaktadır. Bu anlayıştan hareketle içeriğin güçlü
bir etkisi olan insanlara (Influencer’lara) ulaştığında, o içeriğin
viralleşmesinin daha olası olduğu öngörülmektedir (Kotler,
Kartajaya ve Setiawan 2018, s.181). Bu anlayışın Influencer
marketing’e (etkileyici pazarlama) dönüşmesi için etkileyiciler
ile kazan-kazan ilişkileri kurularak Influencer’ların marka
ve/veya ürünleri kendi ünlerini daha da artıracak bir içerik
olarak görmelerini sağlamak gerekmektedir. Etki alanlarını geliştirmeye çalışan Influencer’lar için pazarlamacılar, büyük kitleye erişim olanakları sağlayabilirler.
Markalar, her geçen gün daha fazla oranla etkileyici pazarlama amacıyla Influencer’ların sosyal medyalarını kullanmaktadır. Tüketicilerin tüketim ve satın alma alışkanlıklarının
internet teknolojisinin de gelişmesi ile değişmesinin ortaya çı187

dijital reklamcılık_Layout 1 15.9.2019 12:54 Page 188

kardığı bu durum, Influencer marketing’i en fazla tercih edilen
internet reklamcılığı haline getirmiştir. Influencer marketing’in merkezinde, niş konularda içerik üreten, bu içerikler
ile belli bir hedef kitleye ulaşmış ve takipçilerinin güvenini kazanmış Influencer’lar bulunmaktadır. Interactive Advertising
Bureau (2018) Influencer marketing’i, “bir marka/ajans/yayıncının stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla mesajlarını bireylere ulaştırabilmek için etkileyicilerle birlikte çalıştığı bir
taktik” olarak tanımlamaktadır. Taluk (2017) ise kavramı şöyle
özetlemektedir:
“Influencer marketing, dijital tüketicinin, beynine kalbine dokunan, onunla ilişki kurabilen özgün, pazarlanabilir bir içerik düşüncesinden kaynaklanır. Bu otantik
stratejik pazarlama metodu, marka ve tüketici arasında
güven ve etkileşim kurar. Etkileyiciler, kendi değer ve
inançları çerçevesinde onları izleyen kişileri cezbeder,
sosyal medyanın çeşitli kanallarından hayranlarıyla iletişim kurarlar. Tüketicinin artık reklam görmekten sıkıldığı bir düzlemde reklamın kendisi hayran oldukları,
sevdikleri birinin dilinden eğlendirici, yaratıcı biçimde
kendilerine ulaşması onları rahatsız etmez, tam tersine
etkin bir biçimde tüketicinin evreninde geniş kabul
görür. Alan da satan da memnundur.”

Tanımından da anlaşılacağı gibi Influencer marketing,
marka ve ürün hakkında sosyal medya kanallarında yarattığı
ağızdan ağıza iletişim ortamı, satın alma kararına etkisi, takipçi yorumlarının markalar için yol gösterici olması ve özellikle de kriz dönemlerinde hedef kitle üzerindeki etkili iletişim
gücü nedeni ile son dönemde yoğunlukla tercih edilmektedir.
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Influencer Marketing’in 4 M’si
Pazarlamanın, temel olarak 4 P’lerin (ürün, fiyat, tanıtım,
yer) üzerine kurulduğunu ifade eden Panno (2017), günümüzde bu pazarlama anlayışının Influencer’lara ulaşmadaki
temel adımları belirleyen 4 M’ler ile birleştiğini ve doğru kullanıldığı zaman potansiyel tüketicilere olan erişimi geliştirip
satın alma davranışına yönlendirebildiğini söylemektedir.
Aynı doğrultuda Brown (t.y)’da, sosyal medyanın müşteri
yaşam döngüsünde meydana getirdiği değişimi, pazarlamanın 4 P’sinin Influencer marketing’in 4 M’sine dönüşünün
doğal evrimi olarak ifade etmektedir.
Bu bölüm de ele alınan kavramlar Brown ve Fiorella
(2013)’nın “Influence Marketing: How to Create, Manage, and
Measure Brand Influencers in Social Media Marketing” adlı
kitabı doğrultusunda incelenmektedir. Brown ve Fiorella’ya
göre, Influencer marketing’in 4 M’si olarak ifade edilen bu
kavramlar (yapmak, yönetmek, izlemek ve ölçmek) diğer iş
disiplinlerinde olduğu gibi Influencer marketing’in de ihtiyacı
olan “odaklanma, hedef ve ölçümleme” süreçlerini ortaya koymaktadır (aktaran Biaudet, 2017, s.20-28).

1. Make (Yapmak)
Temel amacın, potansiyel müşteri için doğru Influencer’ların bulunması ve potansiyel müşterileri satın alma kararına
yönlendirebilmek için Influencer’ları marka savunucusu haline getirmek olan (Panno, 2017) Influencer marketing’in bu
ilk basamağında, pazarlama iletişiminin merkezine müşterilerin yerleştirilmesi gerekmektedir. Yani müşteri odaklı pazarlama anlayışının temelinde de olduğu gibi, bu aşamada
şirketlerin satın alma yaşam döngüsünde bulundukları yere
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göre profiller oluşturması önemlidir. Bu profiller müşterilerin,
bilgi aradığı araştırma aşaması, tanıdığı kişilerden onay almaları
gerektiği farkındalık aşaması ya da satın alma aşaması süreçlerini
kapsamaktadır. Bu yüzden işletmelerin her aşamada farklı bir
tanıtım ve taktik ihtiyacı için ilk olarak şirketin mevcut konumunu tanımlaması gerekmektedir. Sonrasında ise onlarla iletişim kurabilmek ve onları etkileyebilmek amacıyla yararlanılan Influencer’lar, müşteri satın alma kararını bir sonraki
aşamaya taşıyacaktır. Bu süreç, doğru zaman ve Influencer
aracılığıyla doğrudan müşteri kazandırma noktasında önem
arz etmektedir (Brown ve Fiorella, 2013’den aktaran Biaudet,
2017, s.20).
2. Manage (Yönetmek)
Bir şirket, hedef kitlesi için yeni olan Influencer’ları bir önceki aşamada belirledikten sonra yönetim aşamasına geçmeye
ihtiyacı vardır. Diğer pazarlama taktiklerinde olduğu gibi, Influencer marketing kampanyasında da gerçek bir başarı sağlanabilmesi için kampanya başlamadan önce, süresince ve
bittikten sonra da yönetilmesi gerektiğini ifade eden Brown ve
Fiorella (2013), markanın, Influencer ile kurduğu ve devam ettirdiği güven bağlamındaki ilişkilerin marka Influencer’ını
marka savunucusuna dönüştürmek gibi faydalar sağladığını
belirtmektedir. Ayrıca Influencer’lar ile ilişkilerin yönetiminde
markaların takip etmesi gereken ürün, bilgi, takvim, mesaj,
platform, alternatifler ve geri bildirim olmak üzere 7 adım sıralamaktadır (aktaran Biaudet, 2017, s.23-25)
3. Monitor (İzlemek-Takip Etmek)
Bir marka hakkındaki olumlu/olumsuz konuşmaları ve Influencer’ların hedeflenilen mesajlardan nasıl bahsettiği gibi
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durumları ölçmek üzere tasarlanan (Panno, 2017) bu aşamada,
markanın Influencer marketing kampanyasını takip ederken
aynı zamanda sonuçlara odaklanması gerekmektedir. Sektör
hakkındaki gerçek zamanlı ve güncel bilgiler sayesinde, şirketler rakiplere ulaşabilir, stratejilerini geliştirebilir ve başarıyla daha ileriye gidebilirler. Arama analizi, dinleme araçları,
özel mesajlaşma, açılış sayfaları ve daha fazlası sayesinde pazarlamacılar, kimin ve neyin en yüksek yatırım getirisi (YG)
sunduğunu, marka mesajını uyarlama gerekliliklerini ve hangi
Influencer’ın tüketici kararlarını etkilediğini anlamaktadır.
Markaların stratejilerini geliştirmeleri ve her kampanyanın hedefine göre nasıl ilerleme kaydettiğini izlemeleri gereken “Farkındalık”, “Tepki” ve “Eylem” olmak üzereüç temel adım vardır
(Brown ve Fiorella, 2013’den aktaran Biaudet, 2017, s.26).

4. Measure (Ölçmek):
4 M’nin son aşaması olan ölçme aşamasında, bir kampanyanın gelecekte hazırlanacak olan kampanyaların başarısını
arttırmak için, niçin ve kim tarafından yapıldığının ölçülmesi
gerekmektedir. Sosyal medya sayesinde, sosyal ağ ve içeriği
ölçen farklı platformlarla birlikte Influencer çalışmalarını ölçmek için hedefli kampanyalar oluşturulabilir. Influencer marketing kampanyalarının ölçme aşamasında, yatırım getirisinde
(YG) bir artışın yaşanıp yaşanmadığına bakıldığı “yatırım ölçütü” ve Influencer’ın takipçileriyle olan iletişimine bakıldığı
“Influencer etkisi” olarak iki temel ölçüt vardır (Brown ve Fiorella, 2013’den aktaran Biaudet, 2017, s.27).
Instagram’ın Influencer Marketing Aracı Olarak
Kullanımı
CreatorDen tarafından yayınlanan rapora göre, 2017 yı191
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lında dünya genelinde Influencer marketing pazarı 1,5 milyon
dolar seviyelerine yükselirken, Türkiye’de bu pazar 30 milyon
TL büyüklüğüne ulaşmıştır. Ayrıca rapora göre Türkiye’de Influencer marketing faaliyetlerinin % 48’inin Instagram üzerinden gerçekleşmesi, diğer sosyal ağ platformları arasında
Instagram’ın en popüler platform olduğunu göstermektedir
(Ulukan, 2018). Instagram, bu anlamda potansiyel müşterileri
etkileme ve satın alma davranışına yönlendirmede de önemli
bir konumdadır. Bu doğrultuda yapılan diğer bir araştırmaya
göre, Instagram Influencer’ı önerisiyle ürün satın alan kişilerin
oranı % 51 ve ayrıca takip ettiği Influencer’ı arkadaşlarına öneren kişilerin oranı ise % 92’dir (Big Cat Research ve Like Public, 2018, s.1).

Resim 1: “Influencer Marketing için Önemli Sosyal Medya Kanalları” (İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir).
Kaynak: Mediakix. (2019). The State of Influencer Marketing: 10 Influencer Marketing Statistics to Inform Where You Invest. Big Commerce. s.10.
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2019 yılında Mediakix tarafından yapılan bir araştırmaya
bakıldığında Influencer marketing için en önemli sosyal
medya platformu olarak Instagram hala önemini korumaktadır. Bu araştırmada da Instagram % 89 oran ile en etkili ve
önemli kanal olarak ilk sırada yer almış ve Influencer marketing platformları arasında % 69 ile en yüksek harcamanın yapıldığı yer olmuştur. Ayrıca Influencer marketing çalışmaları
için planlanan bütçelerde 2019 yılında % 65 oranında bir artış
yaşanacağı bilgisi de araştırma raporunda yer alan farklı veriler arasında yer almaktadır (2019, s.10-11).
Sosyal medyada içerik üreten kişiler ile markaları bir araya
getiren ilk teknolojik platform IZEA’nın yayınladığı “What is
Influencer marketing?” adlı e-kitapta (2017, s.8), başarılı bir Influencer marketing kampanyasının yürütülebilmesi için 5
madde yer almaktadır. Maddelerden ilki olan “kullanılacak
platformların dikkatli seçilmesi”nde, özellikle diğer siteler ile
kıyaslandığında Instagram’ın daha yüksek bir kitle katılımına
sahip olduğu üzerine durulmaktadır.
Influencer marketing çalışmalarının, geleneksel reklama
göre hedef kitleye ulaşmada daha özgün bir rota çizdiğini
ifade eden Cronin (2019), Instagram Influencer’larının hayatlarına dair takipçileriyle çok sayıda bilgi paylaştıkları için
güçlü ve sadık ilişkiler kurabildiklerini belirtmektedir. Bu aynı
zamanda takipçiler ile kurulan kişisel ilişki olarak algılanırken,
Influencer’ların takipçilerine bulunduğu tavsiyelerin zamanla
arkadaş güveni bağlamında değerlendirilmesine neden olduğunu ifade etmektedir.
Influencer marketing çalışmaları ile etkin ölçümleme yöntemleri sayesinde markalara fayda sağlanabileceğini ifade
eden Kantar Insights Division Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Köseoğlu (2019, s.78), Kasım 2018’de yaptıkları araş193
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tırmada kadınların erkeklere oranla daha fazla Instagram kullandıkları ve daha fazla Influencer takip ettikleri bilgisine ulaştıklarını belirtmektedir. Ayrıca aynı araştırmadan, sosyal
medyayı kullanan kişiler arasında her 10 kişiden 8’inin Instagram kullandığı, Instagram’da Influencer takip etme oranının
% 24 olduğu ve Instagram Influencer’larının yaptığı paylaşımlarının komedi/eğlence konularında % 55 ile daha fazla takip
edildiği sonuçlarına ulaşılmaktadır. Bu veriler ışığında Instagram’ın, pazarlama iletişimi bağlamında özellikle son yıllarda
marka ile hedef kitle arasında bir köprü görevi gören ve hedef
kitleyi etki altına alıp marka ile buluşturan Influencer’lar açısından da etkin şekilde kullanılan bir platform haline geldiği
görülmektedir.

Hiper gerçeklik ya da “Sanal Influencer’lar”
Dijital dünyanın bu denli hızlı gelişimi Influencer marketing çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmaktadır. Özellikle
Influencer kavramı bu hızlı süreçte etkinliğini artırırken yeni
bir kavram olan “Sanal Influencer” ya da bir başka ifadeyle
“Virtual Influencer”lar ortaya çıkmıştır. Günümüzde artık AI
(yapay zekâ) ve CGI’nın (bilgisayar ortamında yaratılmış görüntüler) oyundan başka alanlarda da kullanılmaya başlandığı
görülmektedir. Bu durumun en temel sebebi ise markaların
değişen tüketici profilini etki altına almaya çalışmasıdır. Markaların CGI modeller ile dijital ve gerçek yaşam arasında bağlantı kurmaya çalışması, daha önceleri ulaşamayacaklarını
düşündükleri hedef kitleyi yakalama çabalarının bir göstergesidir (Mojapelo, t.y.).
Tamamen kurgusal bir karakterden oluşan Sanal Influencer’lar, gerçek Influencer’lar gibi modadan kozmetiğe kadar
birçok alanda içerik üretmektedir ancak gerçek Influencer’lar
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ile karşılaştırıldığında güvenilirlik açısından bazı soru işaretleri
mevcuttur; çünkü Sanal Influencer’lar, gerçek Influencer’lar
gibi bir ürünü deneyimleyerek görüş bildiremezler. Fakat yine
de takipçileri tarafından, canlı biriyle konuşuyormuşcasına
yorum ve sorular alan Sanal Influencer’ları gerçek bir insandan ayırmak oldukça güçtür (“Bluport Creative”, 2019a). Gerçek Influencer’ların rakipleri olarak gösterilen Sanal
Influencer’lar, kendi hayatları hakkında paylaşım yaparken
gerçek Influencer’lar gibi Instagram’da yoğun takipçi kitlelerine sahiptir ve aynı zamanda birçok büyük firmayla reklam
anlaşmalarına imza atmaktadır (Sarıgöl, 2018). Akyel’e (2018)
göre, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojisi ile insanlara
“daha iyi vakit geçirilen bir dünya” kurgusu sunulmakta öte
yandan Sanal Influencer’lar da bu durumda, gerçeklik ile sanal
arasındaki ayrımının zamanla kaybolmaya başladığının bir
göstergesini oluşturmaktadır.
Baudrillard bu durumu, Simülasyon Kuramı (1982) ile açıklamaktadır. Gerçekle bağımızın kalmadığını gösteren farklı bir
boyuta geçilmesiyle, tüm gönderen sistemlerinin yok edildiği
bir simülasyon çağına girildiğini ifade eden Jean Baudrillard
(2003, s.13-14), simülasyon veya bir başka deyişle hipergerçekliği “bir köken ya da gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Baudrillard’ın
hipergerçeklik ya da simülasyon kavramını geliştirmesinin
amacı, günümüz dünyasında somut olanın yerini artık sanal
bir gerçekliğin aldığını belirtmek istemesidir. Yani artık insanlar ihtiyaçlarını gidermekten çok, bu sanal gerçekler ile psikolojik doyuma ulaşmaktadırlar (Güzel, s.69).
Bu bağlamda Sanal Influencer’ları “gerçekliğin bir molası”
olarak ifade eden Harding (2019), Sanal Influencer’ların hayatlarının bir fantezi olduğunu, takipçilerin de bu durumun ta195
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mamen bilincinde olduğunu belirtmektedir. Harding’in de belirttiği gibi, İngiltere’de yapılan bir tüketici araştırması, özellikle 18-34 yaş arasındaki kişilerin üçte birinin Instagram ve
Twitter’da takip ettiklerinin gerçek olmadığını bildiklerini ortaya koymaktadır. Araştırmada ayrıca teknoloji hakkında
daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen tüketicilerin % 54’ünün
sanal varlıkları belirli bir düzeyde daha çekici bulduklarını
göstermektedir. Araştırmaya göre insanların güvensizlik duyduğu paylaşımlar yerine kurgu olduğunu bildikleri bir şeyi
takip etmeye daha açık olmaları gösterilmektedir.
Sanal Influencer’ların etkinliğine dair birçok tartışma mevcuttur. Bu tartışmaların en temel noktası ise, bilgisayar destekli
ortamda tasarlanan bu kişilerin tüketici deneyimini gerçek olarak yaşayamayacağı ve bu doğrultuda takipçilerine doğru bir
tavsiye sunmasının mümkün olamayacağıdır. Başarılı bir Influencer olmak için takipçiler arasında duygusal bir bağın yaratılması gerektiğini ifade eden Walters (2019), bu bağ yaratılmadığı zaman tüketicilerin satın alma davranışına yönlendirilemeyeceğini belirtmektedir. Ayrıca Walters, Sanal Influencer’ların gerçek olmadıklarının bilinmesi nedeniyle duygusal bağın yaratılmasının güç olduğunu da öne sürmektedir.
Duygusal bağın yanı sıra, aynı zamanda bu CGI modellerin
tanıtacakları ürünlerin kısıtlı olduğu dile getirilmektedir. Örneğin, gerçek bir cildi olmayan kişinin cilt bakımı ürünün etkilerinden bahsedemeyeceği tartışılan konulardandır. Bir
başka görüşe göre ise (Maughan, 2018), gerçek hayattaki Influencer’lar ile çalışmaktan ziyade Sanal Influencer’larla çalışmak, mesajların tüketici ile aynı etkileşime sahip olmayacağı
anlamına gelmemektedir. Kampanyanın başarısı için önemli
olan, gerçek hayattaki Influencer’larda olduğu gibi Sanal Influencer’ların da takipçileriyle güçlü bir iletişime sahip olmasıdır.
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Sosyal medyadaki varlıkları çokça tartışma konusu olan
Sanal Influencer’lar, sadece reklam alanı olarak içerik üretmemekte; kampanya önerileri, hashtag stratejileri ve hesap yönlendirmeleri gibi birçok konuda Influencer Marketing
çalışmalarına yeni bir soluk getirmektedir. Bu CGI’lar takipçiler üzerinde önemli bir etki yaratmakta ve Prada, Shiseido,
Kenzo gibi ünlü markalarla çalışmaktadırlar (Yalçın, 2019).
Dünyaca ünlü markalar ile işbirliği yapmanın yanı sıra “Dünyanın ilk dijital süper modeli” olarak tanınan Shudu Gram,
Instagram’da 177 binden fazla takipçiye sahiptir (www.instagram.com/shudu.gram/).

Resim 2: Shudu Gram Instagram Hesabı.
Kaynak:https://www.instagram.com/p/BzgM3OdhyuS/, (Erişim
Tarihi: 05.07.2019).

Fotoğraf sanatçısı olan Cameron-James Wilson’un 3D modelleme tekniği kullanarak yarattığı Sanal Influencer Shudu
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Gram, Rihanna’nın kozmetik markası Fenty Beauty’nin de reklam yüzü olmuştur. Takipçilerinin başlarda sanal bir model
olduğunu anlamadığı Shudu Gram’ın, bu durum anlaşıldıktan
sonra takipçi kaybetmesinden ziyade takipçi kazandığı ifade
edilmektedir (Cerebro, 2018). Shudu Gram, yaratıcısı Cameron-James Wilson tarafından kendi yaratıcılığını sergilediği bir
“sanat eseri” olarak tanımlanırken, beyaz bir adamın siyahi
bir kadın model yaratması ile onun üzerinden hem kâr elde
ettiği hem de ırkçı bir anlayışa sahip olduğu eleştirileri ile de
karşılaşmaktadır (“Pazarlamasyon”, 2018). Tüm bu eleştirilerin yanında dünyaca ünlü farklı birçok marka ile işbirliği
yapan Shudu Gram, son zamanlarda global spor markası Ellesse ile bir kampanya gerçekleştirmiş, tanınmış moda evi Balmain ile çalışmış ve BAFTA (İngiliz Sinema ve Televizyon
Sanatları Akademisi) ödüllerinde kırmızı halıda yürümüştür
(Kane, t.y).
KFC (Kentucky Fried Chicken) ise markasına özel Sanal Influencer yaratmayı tercih etmiştir. KFC’nin kurucusu olan
Albay Harland Sanders’den esinlenerek tasarlanan Sanal Influencer’ın tanıtımını Twitter hesabı üzerinden yaparak #secretrecipeforsuccess hashtag’i ile bir kampanya başlatmıştır
(Matthew, 2019).
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Resim 3:KFC Instagram Hesabı.
Kaynak:https://www.instagram.com/p/BwcbDEkAn2H/,
(Erişim Tarihi: 05.07.2019).

KFC’nin Influencer marketing çalışmalarının yeni yüzü
olan Albay, diğer Sanal Influencer’lar ile çalışmak yerine KFC
ve ajans Wieden + Kennedy tarafından kendi sanal modellerini yaratmak amacıyla tasarlanmıştır. 3D modelleme tekniği
ile oluşturulan Albay için, önce 3 boyutlu bir erkek model
yüzü tasarlanmış ve daha sonra ise bu modele belirli yüz özellikleri eklenerek son haline getirilmiştir. Ancak burada önemli
bir nokta sadece bir marka adına paylaşım yapan bir Influencer’ın, Influencer olmadığı düşüncesidir (Griner, 2019). Bu nedenle markanın da diğer markalar ile sponsorlu anlaşmalar
yaptığı ve tasarlanan Sanal Influencer Albay’ın, sadece belirli
bir süre için yaratılan bir kampanya ürünü olduğu yine kendi
sayfasında yapmış olduğu paylaşım doğrultusunda takipçileriyle vedalaştığı görülmektedir.
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Dünya’da çok fazla ilgi gören ve hızlı bir şekilde yayılan
Sanal Influencer’ların, Türkiye’deki ilk örneği ise, ilk paylaşımını 2018 yılında yapan Lina Hip’tir. Lina, paylaşımlarını
genel olarak Türkçe içerikler ile yapmaktadır ve 6 binden fazla
takipçiye sahiptir. Ayrıca Lina’nın, Instagram hesabından modadan resme, müzikten spora hayatının her alanına dair görselleri takipçileriyle paylaştığı görülmektedir
(www.instagram.com/lina.hip/).

Resim 4:Lina Hip Instagram Hesabı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/Bu8quzbAVkV/,
Erişim Tarihi: 05.07.2019.

Bir başka Sanal Influencer da, “ilk Sanal Influencer” olarak
bilinen ve Sanal Influencer kavramının pazarlama iletişimi
içinde geniş yer bulmasına olanak sağlayan isim Lil Miquela’dır. 1,6 milyondan fazla takipçisi bulunan Miquela
(www.instagram.com/lilmiquela/), dünyaca ünlü çok sayıda
marka ve ünlü ile işbirliği yapmaktadır. Gerçek Influencer’ların pek çoğundan daha fazla takipçiye sahip olan Miquela’nın
200
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Instagram hesabında kendini müzisyen ve robot olarak tanımladığı görülmektedir.

Resim 5: Lil Miquela Instagram Hesabı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/By6Sl-2ntxx/,
Erişim Tarihi: 05.07.2019.

İlk paylaşımını Nisan 2016’da yapan Lil Miquela, CGI modelleri arasında birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir.
Gerçek adı Miquela Sousa olarak açıklanan Sanal Influencer,
Prada ve Pat McGrath (İngiliz makyaj sanatçısı) ile işbirliği
yapmasının yanında Vogue’nin Eylül sayısında da editörlüğe
imza atmıştır (Newbold, 2018). Silikon vadisi merkezli teknoloji şirketi Brud tarafından tanıtılan ve yarı Brezilya yarı İspanyol olarak tasarlanan Miquela, sadece Instagram’da değil
aynı zamanda müzik dünyasında da paylaşımlar yapmaktadır
(Demirel, 2019). Dijital ortamda paylaştığı popüler şarkılarının
ve stilinin dışında, LGBT sorunlarına ve kadın haklarına dair
birçok konuda sosyal mesajlar vermektedir. Aynı zamanda
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Miquela’nın, Proenza Schouler’in kapsül koleksiyonunu tanıtması, Prada’nın Instagram GIF uygulamasının yüzü olması,
Moncler Genius, Diesel ve Highsnobiety’in çekimlerinde yer
alması gibi daha birçok markayla işbirliği yaptığı görülmektedir (Bingöl, 2018). Yaptığı paylaşımlar ile gerçek ve sanal arasındaki ayrımı sorgulatan Miquela, bilinen mekânlar ve
tanınmış kişilerle paylaşımlar yapmakta, saçlarının yeni modelini gösterirken ünlü saç tasarımcısına teşekkür etmekte ve
ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarını giymektedir.
Müzik dünyasında da iddialı olan Miquela’nın, Apple markasının müzik platformu iTunes’da “Not Mine” ve “You Should
Be Alone” adlı iki tane single’ı bulunmaktadır (Akyel, 2018).
Coachella müzik festivali sırasında röportajlar veren ve daha
önce Miley Cyrus’a dövme yapan bir sanatçı tarafından tasarlanan dövmeyi yaptıran Sanal Influencer’ın, dijital müzik platformu Spotify’daki şarkıları her ay 80 binden fazla insan
tarafından dinlenmektedir (Hsu, 2019).
Lil Miquela, gerçekleştirdiği reklam çalışmalarıyla da ses
getirmektedir. Miquela’nın Gigi Hadid ile birlikte yer aldığı
Calvin Klein reklam kampanyası sosyal medyada bir krize yol
açmıştır. #MyCalvins kampanyasının bu reklamında diğer
reklam filmlerinde yer alan gerçek ünlü kişilerin aksine sanal
bir karaktere yer verdiği görülmektedir. Bu kampanya doğrultusunda çekilen reklamda, Bella Hadid’in spor ayakkabı,
sıfır yaka siyah bir tişört ve siyah bir şort ile beyaz boş bir
alanda durduğu sahne gösterilirken devamında ise masmavi
bir filtre ekrana yansımaktadır. Sonraki sahnede ise Hadid, başını yana yatırır ve gizemli bir figür ona doğru ilerler. Reklam
filminde Hadid, “Hayat, var olabileceğini asla bilmediğin yeni
hayaller yaratmanın kapılarını açar” derken ona yaklaşan Miquela ile öpüşmeye başlarlar (Saunders, 2019).
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Resim 6: Lil Miquela Instagram Hesabı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/Bxhji4UHnmr/,
Erişim Tarihi: 05.07.2019.

Miquela’nın tercih edildiği #MYTRUTH #MYCALVINS
reklam kampanyası Mario Sorrenti tarafından fotoğraflanmış
ve yine aynı kampanya doğrultusunda daha önce çekilen reklam filmlerinde Indya Moore, Troye Sivan, A$AP Rocky ve
Billie Ellish yer almıştır. Çok çeşitli kimlikler için ifade özgürlüğünü teşvik etmek amacı taşıyan bu reklam kampanyası,
reklamcılıktaki geleneksel kurallara ve klişelere meydan okuyarak gerçeklikle hayal gücü arasındaki bulanık çizgileri ortaya koymaktadır (Petrarca, 2019). #MYCALVINS reklam
kampanyasının son yıldızı Miquela, Calvin Klein’in yıldızlarla
dolu kampanyasının arasına katılarak başarısına bir yenisi eklemiştir (Penrose, 2019).
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Kampanya her ne kadar Sanal Influencer için bir başarı olarak nitelendirilse de, Hadid ve Miquela’nın reklamda öpüşmesi birçok eleştiriyi de beraberinde getirmiştir. Reklamda, bir
pazarlama stratejisi olan “Queerbaiting”in kullanıldığı ileri sürülmektedir. “Queerbaiting”, aynı cinsiyete sahip iki kişi arasında yaşanan romantizmin dikkat çekebilmek amacıyla
kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Heteroseksüel olduğu
bilinen Hadid’in, aynı cinsten olan Sanal Influencer Miquela
ile öpüşmesi özellikle LGBT toplulukları tarafından eşcinselliğin bir reklam malzemesi olarak kullanıldığı yönünde eleştirilmiştir. Calvin Klein de bu eleştiriler karşısında, tüm
kimliklerin kendini özgürce ifade etmesi amacıyla gerçekleştirdikleri reklam filmi için yaptıkları hatayı kabul ettiklerini
dile getirmektedir (Bluport Creative, 2019b). Bu reklam filmi
doğrultusunda Calvin Klein her ne kadar eleştiriye maruz
kalsa da, Sanal Influencer’ları kullanmasıyla pazarlama açısından bakıldığında yenilikleri takip etme anlamında önemli
markalardan biri olarak görülmektedir.

Sonuç
Influencer’ları, sosyal medyada ağızdan ağıza pazarlamanın baş aktörleri “e-kaynaklar” şeklinde ifade eden Cılızoğlu
ve Çetinkaya (2018, s.80), influencer’ların yaptıkları sosyal
medya çalışmalarıyla marka bilinirliğini ve güvenirliğini artırmak, ayrıca markaya karşı olumlu tutum yaratmak gibi çalışmalara katkıda bulunduğunu dile getirmektedirler. Aynı
zamanda influencer’ların satın alma davranışına yönlendirmesinin tavsiye niteliği taşıdığını ifade etmektedirler. Influencer’lar, tüketici davranışlarında gün geçtikçe daha fazla söz
sahibi olurken markalar açısından da vazgeçilmez bir iş ortağı
olarak görülmektedir. Influencer’ların takipçileri arasında
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duygusal bir bağ kurması, markaların özellikle yeni nesil
hedef kitleyi etkileme bağlamında bir fırsat yaratmaktadır.
Günümüzde değişen tüketici beklentileri, markaların pazarlama iletişimi çalışmalarına da farklı atılımlar getirmektedir. İnternette video izleyen veya televizyon izlemeyen bir
nesli yakalamanın en temel yolu hiç kuşkusuz onların bulunduğu ortamda reklam çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Son
yıllarda Influencer marketing çalışmalarına bir yenisi eklenerek gerçek Influencer’lar yerine sanal karakterler ortaya çıkmaktadır. Influencer marketing’in markalar tarafından aktif
kullanıldığı günümüzde, Sanal Influencer’ların ortaya çıkması,
takipçi sayılarının yüksekliği ve takipçileri ile kurdukları etkileşim bu pazarlama tekniği açısından ne kadar önemli olduklarını ortaya koymaktadır.
Sanal Influencer’lar ortaya çıktıkları ilk zamanlardan bu
yana, çok sayıda tartışmanın konusu olmakta ve etkinliği konusunda birçok soruya da kaynak oluşturmaktadır. Fakat tüm
bunların yanında Sanal Influencer olarak nitelendirilen bu karakterler, takipçi sayılarını giderek artırırken dünyaca ünlü
markalar ile işbirliği içine girmektedir. Birçoğu gerçek Influencer’lardan daha fazla takipçiye sahip olan Sanal Influencer’lar, takipçilerinin merak ettikleri sorulara yanıt vererek,
gittiği mekanlardan yediği yemeğe kadar günlük yaşamlarıyla
ilgili paylaşımlar yaparak ve toplumsal olaylara destek olarak
takipçileriyle aktif bir şekilde iletişim kurmaktadır. Sanal ve
gerçeklik arasındaki çizginin daha da kaybolmaya başlaması
ile yeni nesil tüketicileri yakalamanın yollarını arayan markalar, Sanal Influencer’lar sayesinde yeni kuşak potansiyel hedef
kitleye seslenebilmektedir. Gerçek Influencer’lar ya da ünlü
kişilere göre daha yüksek maliyetlerle reklam işbirliklerine
imza atan Sanal Influencer’lar, varlıkları ile tüketicilerin kafa205
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sında soru işareti yaratırken aynı zamanda takipçileri tarafından merak edilmektedir. Sanal Influencer’lar, ilk kez tanınmaya başladıkları 2016 yılından bu yana pazarlama iletişimi
içinde kendilerine geniş bir yer bulmaktadır. İçinde bulunulan
pazarlama 4.0 dönemi ve sonrasında Sanal Influencer’lara pazarlama iletişimi içinde daha fazla yer verileceği ve onlar üzerinden yeni stratejiler geliştirileceği öngörülmektedir. Ek
olarak, Sanal Influencer’ların markalara sunduğu avantajlar
göz önünde bulundurulduğunda gerçek Influencer’ların işbirlikleri içindeki yerinin değişeceği tahmin edilmektedir.
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