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Factor Analysis of Entrepreneurship Obstacles of The Women in 

The Rural Area (North West of Iran) 
 

 

Rural women account for nearly 50 percent of the rural population, and they play an 

important role in the process of rural development. Entrepreneurship is one of the major 

contributors to the development of all regions, especially in rural area. There are a lot of 

obstacles in achieving the entrepreneurship for rural women. To achieve a good end in this 

regard, these obstacles should be removed by effective policy and planning. The first step in 

any planning is to study the current condition by a scientific method. This descriptive-survey 

study aimed to investigate obstacles of Entrepreneurship among Rural Women in the 

Hashtroud Township (East Azerbaijan province/North West of Iran). The statistical 

population consisted of all rural households in Hashtroud Township (N= 10769) which 257 

of them were identified based on Cochran’s sampling formula and selected through a Multi-

stage randomized sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire 

which its validity was confirmed by a committee of experts in the similar field and to check 

its reliability, a Cronbach’s Alpha coefficient was calculated 0.81 after conducting a pilot 

study.  The research tool consisted of 28 obstacles which rural women rated each obstacles 

importance based on a five-level Likert scale. The results showed that all of these obstacles 

had an average higher than 2.5 and means higher than average importance for them. Factor 

analysis revealed that six factors named as Gender Discrimination, Lack of Access to 

Financial Resources, Lack of Knowledge and Skill, Lack of Enough Self-Confidence, Lack 

of Infrastructure, Having Multiple Works in Home have explained 58.59 percent of 

entrepreneurship obstacles variance in the rural area. 

 

 

Rural Development, Rural Women, Entrepreneurship Obstacles, Hashtroud Township  
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Introduction 

Considering the importance of entrepreneurship in sustainable rural development, It can be emphasized 

that entrepreneurship can solve the economic and social challenges of rural areas ( Dhahri and Omri, 

2018; Khazaeli et al., 2018; Naminse et al., 2018; Mishra and Kiran, 2014; Kumbhar, 2013) 

.entrepreneurship will better able to lead rural areas towards sustainable development  

(Dhahri and Omri, 2018). However, it should be noted that for the development of entrepreneurship in 

the rural areas, it is necessary to provide a set of infrastructure facilities and supportive measures by 

governmental and non-governmental institutions (Muhammad et al., 2017; Gurnani, 2016; Mwatsika, 

2015). In this regard, given that rural women play an important role in economic activity in rural 

communities (Narli & Oner, 2018; Sachs, 2018; Banerjee et al., 2016; Rathod ET AL., 2016), Scientific 

findings suggest that economic development in rural areas will not be realized unless rural women have 

direct intervention in all dimensions and directions of development (Rathod ET AL., 2016;). So, it is 

necessary to pay special attention to the issue of entrepreneurship among rural women (Narli & Oner, 

2018). Entrepreneurship development among rural women helps to enhance their personal capabilities 

and increase decision making status in the family and society as a whole (Sharma et al., 2012; Hoque 

and Itohara, 2008). According to Mishra and Kiran (2014), women entrepreneur, is a women who 

accepts challenging role to meet her personal needs and become economically self-sufficient. In Iran, 

Women entrepreneurs are the key element to economic growth because they are as employment 

generating (Shams and Zahra Hooshmandan Moghaddam Fard, 2018). However, Women's participation 

in economic activities is influenced greatly by some factors such as economic growth, social norms, 

education levels, fertility rates, and access to childcare and other supportive services (Mutongu, 2018; 

Verick, 2018). Hence, women entrepreneurs face a wide range of barriers or challenges both in starting 

and in growing their business ventures (Chinomona & Maziriri, 2015). for example, Shetty (2018), 

found that three factors that might explain the differential barriers to scale women entrepreneurs in India 

face – i) absence of market linkages, ii) lack of information and iii) lack of access to social networks. 

According Raghuvanshi et al (2017), barriers to women entrepreneurship are as follows: lack of 

education, experience and training opportunities; spatial mobility and lack of family support; lack of 

institutional support; lack of entrepreneurial management; and problem in acquiring financial resources. 

Study conducted by Chinomona & Maziriri (2015), identified that the challenges were identified as 

impediments to women entrepreneurs, which comprises lack of education and training, lack of access 

to finance, gender discrimination, negative attitudes and inadequate resources. Lourenço et al., (2014), 

found out that through the experience of running gender and entrepreneurship training for women 

farmers in Uganda, a series of barriers to female rural entrepreneurs are: lack of access to credit, gender 

inequality, poor infrastructure, lack of access to knowledge and education, negative attitudes towards 

women and few initiatives to facilitate economic and business success.  

 

Methodology 

The goal of this descriptive survey research was to review the factor analysis of Entrepreneurship 

obstacles of the women in the rural area (Northwest of Iran). The study tool was a questionnaire which 

it's validity confirmed by a group of related experts. Entrepreneurship obstacles were valued based on 

the 5 answers (very low=1 to very high=5). The target population consisted of all rural households in 

Hashtroud Township (N=10769) which 257 of them as the sample were selected based on the Cochran 

sampling formula and multi-stage randomized sampling method. A pilot study with 30 rural women was 

done and needed correction in every question and whole questionnaire were done. Cronbach's alpha 

coefficient was used to examine the reliability of the questionnaire. The value of this coefficient was 

0.81 for the composite index of inhibitors. Data were analyzed with SPSS/Win 21 software and factor 

analysis was used to report the results. 

 

Findings 

To summarize various obstacles identified as meaningful components, Factor analysis of these obstacles 

among rural women was carried out. KMO and Bartlett's test were used to evaluate the appropriateness 
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of data for factor analysis. The value of KMO and Bartlett were 0.713 and 642.35 at the 99% confidence 

level, respectively. In total, six extracted factors determined 64.554% of total variance. Table 3 shows 

position of inhibitors on factors, assuming that the items have factor loadings higher than 0.5 after factor 

rotation by varimax method and naming factors. After the rotation (varimax), a number of variables 

were excluded from the analysis due to low factor loadings (less than 0.5) and their not significance of 

correlation with other variables. The reason for excluding the variables from the analysis was that the 

interface between the variables was already covered by the more important variables.  

 

Table 1. The amount of KMO, and Bartlett's test 

Factor analysis KMO Bartlet Test Sig. 

Entrepreneurship obstacles 0.713 642.35 .000 

 

Factors extracted by common theme of loaded items were named lack of access to financial resources, 

lack of knowledge and skill, gender discrimination, Psychological factors, multiple duties and 

infrastructural factors, respectively (table 2). 

Table 2. Total Variance Explained by 6 components 

 

 

 

 

 

 

Table 3.  Factors of Entrepreneurship obstacles among rural women 

Compon

ent 

Name 

Obstacles 

Loadi

ng 

Facto

r 

Gender 

Discrimin

ation 

In the village, There is no positive attitude toward the working of women in the entrepreneurship 

activity 
.722 

Rural men have negative and even preventive feedback toward their wives to start a self-employed 

enterprise. 
.705 

Family members have no trust in women's ability for money-making activity. .689 

There is a culture of patriarchy In rural communities. .645 

Rural women Are not supported Mentally and Financially by their families in starting a business. .578 

There is no good condition and Culture about earning money by women in the village. .577 

Rural women have believed that everyone’s destiny is clear and the extra effort to earn more 

income is useless. 
.523 

Lack of 

Access to 

Financial 

Resources 

Rural women do not have the ability to provide collateral and guarantees for loans to start and 

activity. 
.798 

Rural women couldn't provide the initial capital for starting a business. .778 

Affording basic facilities to start a business is difficult for rural women. .778 

In the case of financing, Women are supported less than men by various organizations. .708 

There is no Adequate physical infrastructure and facilities in rural areas for women's employment .692 

Lack of 

Knowled

ge and 

Skill 

 

Rural women are not aware of approved support for start-up businesses by the state. .690 

Rural women lack familiarity with administrative procedures and getting the necessary permit. .609 

Rural women's skills and experience in the field of business startup is low. .600 

Because of having low literacy, Rural women have low levels of information regarding 

entrepreneurship. 
.592 

Lack of 

Enough 

Self-

In the case of business failure,  rural women could be damaged psychologically more than men. .817 

There is not enough self-confidence in rural women regarding income making activities. .778 

Rural women don't have the ability to start a business and require men’s support and advice. .724 

Component Name 
Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

Gender Discrimination 3.902 13.936 13.936 

Lack of Access to Financial Resources 3.889 13.889 27.825 

Lack of Knowledge and Skill 2.917 10.416 38.241 

Lack of Enough Self-Confidence 2.785 9.945 48.186 

Lack of Infrastructure 1.571 5.611 53.798 

Having Multiple Works in Home 1.341 4.788 58.586 
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Confiden

ce 

In regarding the risk, rural women have a low level of risk-taking. .584 

There is no woman who starts a profit-making business in the village. .563 

Lack of 

Infrastruc

ture 

There are no relevant counseling centers to help rural women who want to start a business. .631 

There is not enough space to establish a business at the village. .586 

Training classes regarding the entrepreneurship for women don't provide in the village. .573 

Having 

Multiple 

Works in 

Home 

Balancing between home tasks and business is difficult for Rural Women. .678 

Rural women worry that by having a business, they would have no enough time to do other 

housework. 
.512 

 

The greatest obstacle facing women entrepreneurs in Hashtroud County is gender discrimination. The 

findings of this study, as well as the studies of Belwal et al (2014), Ilhaamie et al (2014), Sharma (2013), 

Osoro et al (2013) and Mwobobia (2012), reported gender discrimination as the constraints of women 

entrepreneurs. In fact, gender discrimination is the one of the social barriers that exists at the male 

dominated society. In such society, there is no confidence to the women’s ability in economy. Hence, 

in most cases women receive no strong support from their friends and family. In consistent with this 

statement, Chinomona & Maziriri (2015), Mordi et al (2010), Kumbhar (2013), reported the poor degree 

of financial freedom for women, gaining acceptance problems and negative attitudes toward women 

entrepreneurship, as the gender discrimination related obstacles impose for women entrepreneurs. In 

this regard, Priyadarshini and Ramakrishnan (2016) reported that women face problems different from 

those faced by men. For example, religious and cultural obstacles persist limiting women’s freedom to 

function independently. Therefore, there is a need of continuous attempt to encourage women 

entrepreneurs and to motivate women to start up the business. In order to overcome gender 

discrimination, Ascher (2012) noted that, policy-makers should perceive female entrepreneurs as a 

special group that deserves special attention, as well as promoting equal opportunities. Also, mass scale 

awareness programs should be conducted (Kumbhar, 2013), for creation a good attitude toward female 

entrepreneurship in the society as an important economic resource. 

 

Another challenge that women entrepreneurs in Hashtroud County face is lack of access to financial 

resources. The findings of this study, consistent with the previous studies, such as the studies of 

Chinomona & Maziriri (2015), Mwobobia (2012), Chea (2009), report the lack of finance and financial 

limitations as the main constraints of women entrepreneurs. Financial problems like not getting enough 

credit from banks or other financial institutes and negligence of these institutions (Kumbhar, 2013), can 

limit the probability of start up a business by women. Maybe one of the reasons for this problem is 

because of women’s’ less credit worthiness, financial institutes are not coming forward to provide 

financial assistance for them (Mishra and Kiran, 2014). In this regard, Phillips et al (2014), point out 

that women entrepreneurs in South Africa have been disadvantaged as they do not own any property, 

which can be used as collateral on loans and need their husbands’ permission to enter into financial 

arrangements. Another reason could be the women’s low awareness about methods or laws related to 

get a credit or loan. In this regard, Ahmed (2016) reported that the Provision of soft loans constitutes a 

factor that deters the women entrepreneurs in successfully managing the businesses. These factors could 

limit the chance for access to financial resources. For solving this problem, it is necessary to financially 

support of the rural women at all stages of their business cycle. For this, it is necessary to create simple 

ways for accessing to financial facilities by financial institutions and giving them reasonable rates and 

ample time specification to enable them to repay with ease (Ahmed, 2016). Also, as Ngorora and Mago 

(2013) noted, the government can provide group loans for the poor and marginalized rural people to 

develop income-generating activities. Furthermore, Government financial support can be in the form of 

special subsidies, funds, enterprise centers, entrepreneurship awards, counselling and advisory support 

(Nxopo, 2014). 

 

Women are constrained by Low level of knowledge, skill and professional education. So, lack of 

knowledge and skill is one of the factors that blow to the women entrepreneurs. Women can acquire 

knowledge and skill through education. In fact, education increases the chance of access to relevant 

business information, for develop the business. However, the findings of the current study support the 
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previous research conducted by Ahmed (2016), indicated that women entrepreneurs are illiterate on how 

to access the financial aid. Also, Chinomona and Maziriri (2015), Kothawale (2013), Sharma (2013), 

Mwobobia (2012) and pardo-del-Val (2010) argue that a lack of managerial skills, lack of knowledge, 

education and insufficient training and experience, impose obstacles for women entrepreneurs. 

According to Bajpai (2014), women entrepreneurs require pre-entrepreneurial training to plan an 

organized business venture successfully. Therefore, for giving women more access to technical 

knowledge and skill, the study recommends that women need to be educated formally and informally. 

In addition to, as Ahmed (2016) stated the educational organizations should educate the women on the 

major issues in running a business to maturity.  

 

Risk taking is always needed in Entrepreneurship and it is requires to self-confidence. Hence, self-

confidence is the one of the elements that is needed for entrepreneurship. In Many studies (Kumbhar, 

2013; Sharma, 2013; Ahirrao and Sadavarte, 2010), indicated that female entrepreneurs are generally 

with the low levels of self-confident.  

 

The infrastructure of rural communities in developing countries, such as Iran, is not conducive to the 

development of rural women's entrepreneurship. The study also found that counseling institutions, 

suitable physical space and training courses in rural communities are not available for rural women. 

Due to housework duties, women are having difficulty accepting out-of-home work in both urban and 

rural communities. This is a two-fold problem in rural communities due to a series of agricultural and 

livestock work at home. Therefore, women need to solve this problem to start an entrepreneur. Rural 

men can play an important role in this regard. 
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Qualitative Analysis of Agricultural Sector Empowerment Strategies 

to Cope with Climate Change from the Viewpoint of Agricultural 

Experts 
 

 

The agricultural sector in Iran and the majority of countries around the world has a major 

responsibility for food security. Livelihoods of about 26% of the villagers directly and a 

significant percentage of other Iranian citizens indirectly depends on the agricultural sector. 

The agricultural sector is always faced with significant risks in the production process. In 

recent years, one of the major risks that threaten agriculture is climate change. Changes in 

temperature, rainfall and wind patterns have reduced the number of renewable water 

resources and increased drought and desertification. Part of the impacts of climate change is 

inevitable, but partly due to adaptation by farmers could be adapted. Given the continuing 

impacts of climate change, farmers need to adapt to reduce negative impacts and increase 

opportunities. Various factors, such as individual, social, economic, and farm-related, affect 

the adaptation behavior of farmers in this regard. But appropriate government policies and 

plans are needed to empower the agricultural sector. These Strategies should be identified in 

the first place. The purpose of this qualitative research was to identify these Strategies from 

the viewpoints of agricultural experts using the granted theory method. The statistical 

population of this research was experts, informants and agricultural advisers in Zanjan 

province. Sampling was started using the snowball method and purposefully. Theoretical 

studies were continued until saturation and the data were collected through observation, semi-

structured interviews, and field notes. In order to analyze the data, the proposed Strategies 

were first coded. In the next step, using the comparative analysis method, the extracted 

strategies classified in six separate categories named as drafting and implementing preventive 

and corrective policies, learning from nature and stopping unstable interventions, supporting 

and providing facilities to farmers, conducting problem-oriented and needy research, training 

and empowering farmers and implementation of Crop pattern. 

 

 

Agricultural Production, Climate Change, Farmer Adaptation, Empowering Policies  
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Introduction 

The effects of climate change are always felt by communities and it is likely that these changes will 

affect all sectors of society in the future (Galdies et al., 2016 ; Becker et al., 2015; Wang et al., 2014; 

Habiba et al., 2012; Bardsley and Wiseman, 2012; Zarnetske et al., 2012). Other studies on the effects 

of climate change on various aspects of life, have shown that climate change can have a significant 

environmental, social and economic impact on food, employment and livelihood for all inhabitants of 

the globe (Akhtar et al., 2018; Brown et al., 2018; Chisanga et al., 2017; Jiri et al., 2017; Amjath-Babu 

et al., 2016; Lamichhane et al., 2016; Becker et al., 2015; Wei et al., 2014; Chou, 2013). Considering 

the susceptibility of agriculture to climatic conditions and the relevance of these two together (Akhtar 

et al., 2018; Makate et al., 2017) and on the other hand Since agriculture plays a very important role in 

providing food and income for the majority of people in rural communities (Phillipo et al., 2015), hence, 

economy, livelihoods, and food security of communities will be most affected by climate change (Ali 

and Erenstein, 2017; Tesfahunegn et al., 2016; Mamba, 2016; Ullah et al., 2015; Akanda &  Howlader, 

2015; Abid et al., 2015; Butler et al., 2014). The total of these effects may be described in this way, for 

every decade of the past thirty years, agricultural products have decreased by 1 to 5 percent 

(Loboguerrero et al., 2018).Therefore, adaptation with climate change, especially in the field of 

agriculture, has been raised as an important issue in scientific research (Khatri-Chhetri et al., 2019), and 

as the last resort in response to climate change (Tesfahunegn et al., 2016; Osman-Elasha et al., 2006). 

In this regard, a number of scholars such as Castellano & Moroney (2018), Makuvaro et al (2018) and 

Jiri et al (2017), Believe that without the use of appropriate adaptation strategies to reduce the effects of 

climate change, these changes will cause irreparable damage to agriculture and economies in different 

countries. use of appropriate adaptation strategies, will modify potential damages and also reduce 

negative consequences or indirect problems (Traore et al., 2015) such as Immigration and vacillation of 

villages and unwanted change in employment caused by climate change (Khanal et al., 2018; Jha et al., 

2018; Pittman et al., 2011 ). Although farmers, through their experiences, learned and adapted a degree 

of adaptation to potential agricultural risks through time, But due to the increasing climate variability, 

they will face more complex problems (Jha et al., 2018; Keshavarz & Karami, 2014). So, According to 

Williams et al (2018), What is more important is that empowering farmers as the main actors of 

adaptation planning at the local level to informed decision making and implementing adaptation 

Strategies. 

 

The adaptation measures identified in the research conducted by Jha et al (2018), were Migration, 

planting different plant species, changing the cultivated area, increasing / reducing irrigation, adopting 

soil and water conservation technologies, agricultural insurance, changing activities from agriculture to 

non-agriculture, renting land, building a garden and turning to gardening and planting vegetables. The 

result of the study conducted by Phuong et al (2018), has shown that the most important adaptation 

strategies applied by farmers in response to climate change were seasonal crop rectification, the use of 

resistant species and seeds, the use of combined production models, and income diversification. Khanal 

et al (2018), Found that among the various adaptation strategies, soil and water management, along with 

the modification of farming timing and the modification of plant products and species, were the most 

used adaptation strategies. The result of the study conducted by Guodaar et al (2017), has shown that in 

order to adapt to climate change, farmers use methods such as mixed cultivation, product diversity, 

application of agricultural chemicals, farm change, crop variability, irrigation, migration, and 

diversification into non-agricultural activities. To facilitate the adaptation process by farmers, there are 

state-run policies and plans. In other words, with the adaptation process by farmers, the government 

must conduct some legislative, supportive, judiciary policies. In order to understand these policies and 

laws, it is necessary to ask experts in the field. The purpose of this paper is to identify these policies and 

programs from the viewpoint of agricultural experts in Zanjan province. 
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Methodology 

 A qualitative research method was used to identify the views of agricultural experts on the role of the 

government in accelerating the empowerment of the agriculture sector in order to cope with climate 

change. The statistical population of the study consisted of agricultural experts working in executive, 

research and academic organizations of Zanjan province (Northwest of Iran). A targeted snowball 

sampling was used to select the samples. Also, the selection of samples continued until the saturation 

stage and reaching a stage where no comments or new cases were found regarding their responses. 

Altogether, in the research process until reaching theoretical saturation, eight focused group sessions 

were held with the participation of 45 experts in agriculture. The total number of sessions was usually 

between 6 and 20 people. Also, in-depth interviews were gathered from 15 experts in agriculture. Along 

with recording the interview, all the important topics and sections of the conversation were handwritten. 

Of course, in some interviews, because of the unwillingness of the interviewee, only taking notes took 

place. 

For analyzing the collected data, the open and axial coding method of qualitative research was used. In 

the open coding step, all sentences and concepts associated with strategies and policies were extracted 

and coded. In the next step, if a strategy is mentioned by the interviewees to allocate it to the code 

previously, the frequency would be assigned to that category and, if new, a new code would be assigned. 

At this stage, 38 policy and plans were identified. In axial coding, they were segregated into 6 category 

according to the similarities of the policies. 

 

Findings 

The results of the open and axial coding of interviews are presented in Table 1. In the fourth column, 

the number of experts who referred to the concept in question has been cited. In column 5, the number 

of references to each concept is given throughout interviews. In other words, it was possible that a 

concept was referred to by an expert several times. A total of 38 concepts from all interviews were 

extracted and these concepts were encoded in the form of six strategies. 

 

Table 1: Open and Axial Encoding of Concepts and Adaptation Strategies from the Viewpoint of 

Agricultural Experts 

F N Statements Strategies Code 

30 29 Preventing the digging of unauthorized wells in the future 

Drafting and 

Implementing 

Preventive and 

Corrective Policies 

M1 

22 21 Delivery of water to each farmer based on actual needs M2 

17 16 Prevent land use change M3 

15 15 Proper legal policy to prevent fragmentation of land due to inheritance M4 

14 14 Informing farmers about the real economic value of water consumed by them M5 

13 13 Determine the status of unauthorized current wells M6 

11 10 
Preventing development of city-gardens and fragmentation of agricultural 

land 
M7 

23 23 
Use of local resistant cultivars compatible with climate change and avoiding 

the introduction of unknown cultivars 
Combining Indigenous 

Knowledge and New 

Knowledge to Create 

Sustainable Solutions 

for Adaptation to 

Climate Change 

M8 

9 9 
Referring to nature and not promoting inappropriate research findings for 

adaptation to climate change 
M9 

7 6 
Comprehensive agricultural research policy to address climate change in the 

future 
M10 

20 20 
Establishment of support companies to provide the required machinery for 

conservation agriculture 

Supporting and  

Providing Facilities to 

Farmers 

M11 

19 19 
Government support from farmers in supplying and using machinery for 

conservation agriculture 
M12 

15 15 Real and effective support of farmers by the Agricultural Insurance Fund M13 

15 15 
Government support in providing the required inputs for conservation 

agricultural  for farmers 
M14 

10 10 
Determine the guaranteed price for all agricultural products by the 

government 
M15 

9 9 
Doing agricultural work such as spraying and spraying by government-owned 

companies 
M16 
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22 21 The need for new surveys before developing and creating new plant varieties 

Conducting Problem-

Oriented Research 

M17 

21 21 
A comprehensive overview of the activities of plant pests and how to deal 

with pests 
M18 

14 14 
Establishing research fields inside farmers' own farms instead of research 

centers 
M19 

12 12 
Coping Management and Reducing Climate Change Impacts by Jihad-e-

Agriculture Organization 
M20 

25 24 
Use of demonstrative -educational farms in villages with the aim of 

promoting and transferring new scientific findings to farmers. 

Training And 

Empowering Farmers 

M21 

21 21 
Training farmers in correct agricultural practices carried out in accordance 

with the conditions of each region 
M22 

17 17 
Using the experiences of other countries in dealing with the effects of climate 

change and transfer it to farmers 
M23 

16 16 
Providing accurate and scientific agriculture guidelines and recommendations 

appropriate to the social and climatic conditions of each region 
M24 

16 16 Establishing a weather warning system and timely information to farmers M25 

16 16 
Establishing an information network to provide timely, scientific and applied 

agricultural advice by the  Jihad-e-Agriculture Organization 
M26 

16 16 
Informing the most suitable planting time to farmers according to climate 

conditions by the  Jihad-e-Agriculture Organization 
M27 

14 13 
Informing the most suitable time for spraying to farmers by the Jihad-e-

Agriculture Organization 
M28 

13 13 
Educate farmers in the proper use of agricultural implements related to 

conservation agriculture 
M29 

12 12 Increasing farmers' practical information on adaptation to climate change M30 

11 11 Use of more experts for practical field training to farmers M31 

9 9 
Establishing an agricultural network in the TV with the aim of empowering 

farmers to adapt to climate change 
M32 

9 9 
Use of new effective educational and extension methods in accordance to 

recent advances in the field of technology 
M33 

9 9 
Design and implementation of free farm extensions visits from successful 

fields and gardens in the field of adaptation to climate change. 
M34 

20 19 
Determine and implement the crop cultivation pattern by the government in 

the country 

Implementation of Crop 

Pattern 

M35 

13 11 
The use of new production systems, such as greenhouses, for the production 

of agricultural products such as vegetables 
M36 

5 5 
The exact estimate of the country's needs for each agricultural product and 

the production planning in this regard by the government 
M37 

4 4 
Not planting part of the farms by farmers in exchange for money and 

subsidies from the government 
M38 

 

 

According the Findings of this study, The most important Strategy to Cope with Climate Change from 

the Viewpoint of Agricultural Experts is Drafting and implementing preventive and corrective policies. 

Governments must adopt long-term policies for the exploitation of natural resources, especially water 

and land, and to have a thorough and complete monitoring of its implementation.  In fact, based on Bryan 

et al (2009) and Urwin & Jordan (2008), the type of government policies and their interventions to 

address the effects of climate change, is the part of the compatibility strategies. According to Smith and 

Wendell (2006), some of the strategies for adaptation to climate change have been planned as 

"adaptation." Referring to the government's policies and actions, with the aim of changing adaptability 

and empowerment in individuals. Policies such as preventing the digging of unauthorized wells. Bore 

wells are rampant in use and for so many years people become aware about the adverse effects it creates 

(George, 2016). Therefore, it is better to use rainwater technology as the most commonly used risk 

management strategy. Rationing and delivery water based on farmers' actual agricultural needs is 

another type of government intervention policy in the face of climate change.  The findings of this study, 

in line with study of Gandure et al (2013) and Chartzoulakis & Bertaki (2015) and Hussain and Mudasser 

(2007), found that copping with climate change is influenced by political, economic and social factors.  
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Combining indigenous knowledge and new knowledge to create sustainable solutions for adaptation to 

climate change is another strategy to cope with climate change which contains use of local resistant 

cultivars, referring to nature and comprehensive agricultural research policy. In fact, the farmers through 

the local knowledge have developed and implemented spacious adaptation strategies that have enabled 

them reduce vulnerability to climate change over the years (Jiri et al., 2016; Ajani et al., 2013). Mistry 

& Berardi (2016) and Nyong et al (2007), have reported similar results. In fact, many of these local 

ecological and context-specific sustainable practices are born, developed, and successfully implemented 

by the community without major influence from external stakeholders that transmitted orally or through 

imitation and demonstration (Mistry & Berardi, 2016). 

Supporting and providing facilities to Farmers is the another Strategy to Cope with Climate Change 

Which contains providing agricultural inputs, machinery, insurance, spraying and guaranteed price for 

farmers for all agricultural products by the government-owned companies. In fact, small-scale farmers 

cannot afford all the inputs for conservative agriculture because of their low economic status. They alone 

cannot provide all the necessary inputs for adaptation. Jha et al (2018), Comoé Et al (2015) and 

Mendelsohn (2001), Have pointed to similar issues. The importance of government intervention in 

adapting to climate change identified in some researches such as the researches done by Menike and 

Arachchi (2016) and Habtemariam et al (2016) as one of the important factors influencing the 

implementation of adaptive behaviors by farmers. 

The fourth strategy to cope with Climate Change is conducting problem-oriented research. Research on 

compatibility issue within an increasingly reflexive society is expanding rapidly where the relationship 

between academia and other social institutions is in a state of flux (Preston et al., 2015).  Considering 

the fact tha every agricultural and ecological region has a set of specific conditions (Hoa et al., 2017; 

Thi Lan Huong et al., 2017; Ndambiri et al., 2012), effects of climate change vary according to different 

conditions such as regions and products, and on the other hand because of climate change, for example, 

new pests have emerged (Comoé et al., 2015), hence, many of the old research loses its value and more 

new research is needed in response to emerging needs and new challenges. Therefore, adaptation 

strategies for climate change should be planned in different ways, which necessitates the specificity and 

up-to-date nature of the research. 

Training and empowering farmers is the fifth strategy to cope with Climate Change which includes 

components such as demonstrative -educational farms, Training farmers in accordance with the 

conditions of each region, transfer experiences of other countries in similar cases, Providing accurate 

and scientific agriculture guidelines and recommendations, Establishing a weather warning system, 

Establishing an information network to provide timely, scientific and applied agricultural advice. This 

finding, is in confirmation of the results of some research such as Tomlinson and Rhiney (2018), Winarto 

et al (2017), Wouterse (2017) and Lankester (2013). Considering the lack of information on adaptation 

strategies for climate change and the lack of information on climate as one of the barriers to 

implementing adaptation strategies for farmers (Fosu-Mensah et al., 2012), it can be said that any access 

to information and training services has the potential to Increase farmers' awareness of climate change, 

impacts and consequences and how to deal with them, thus naturally increasing their compatibility with 

climate change. 
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Pension Scheme Management and The Perception of Civil Servants 

in Ogun State 
 

 

The research investigated the past and present pension scheme administration in Ogun state 

with the aim of assessing the inadequacies of the old pension management practice and how 

the new pension regime has been able to address such inadequacies. The study is a descriptive 

survey. A multistage sampling is conducted to sample the opinion of 500 selected senior civil 

servants and pensioners in Ogun State. Self-developed questionnaire and personal interview 

were the research instruments. OLS regression is the analytical tools for the study. The study 

found no significant difference in the outcome of the old and new pension regime in Ogun 

State as most of the inadequacies have not been addressed. Funding pattern in the new 

pension act has not significantly brought relief to pensioners in Ogun State and The new 

pension regime has not significantly managed the flaws in pension records and disbursement 

in Ogun State. P-value (0 > p < 0.05) indicate that the funding pattern and pension records 

and disbursement are statistically significant to determine effective pension management. 

Guided deregulation of the scheme is recommended to allow a level playing ground for the 

major players in pension scheme management in the State. 
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1.1 Background to the Research  

The role that the boards of pension scheme management play in our today industry/organization/society 

cannot be neglected as it has helped an individual to be able to keep body and soul together by planning 

for the raining days after retirement, more so, all public sector retirees are required to enroll for 

requirement bond registration to enable the National Pension Commission (PENCOM) calculate and 

transfer all retirement benefits into their Retirement Savings Account (RSA). 

However, there is a popular saying that people who fail to plan for the rainy day are ready to be swept 

by the rain when it comes. Meanwhile the purpose of occupational pension scheme is to provide 

employees regular and stable income after their retirement from service. Also, they provide benefit to 

the employee’s dependant if the employee dies. In a nutshell many people do not believe in planning for 

the future because they believe that it is a sin to be anxious about tomorrow because to them it is only 

God that can care for tomorrow. 

Looking at Nigeria being the most populous country in Africa, has a population which is predominantly 

rural and very young with roughly half the population under the age of 17years, only 30% of Nigerians 

are over 65years, a share that will rise by 4.3% in 2003 (United Nation, 2002). As a result, pensions 

in Nigeria have become one of the thorniest issues living in abject poverty as a result of the failure of 

the pension system in the country. 

Nigeria is going through a lot of reforms and adjustment program. This is in view to ensure development 

and sustainability of the economy. The issue of pension has always been one of the major concerns of 

the government because management of the scheme in Nigeria is confronted with major constraints of 

inadequate funding and budgetary allocation. Government parastatals and institutions have not 

succeeded in setting aside the recommended percentage for pension scheme from the total emolument 

of their employees for lack of funds. The subventions and grants received from government are 

sometimes inadequate to meet recurrent expenditure and over head cost; talk less of having some reserve 

for pension liabilities. The situation had resulted to unprecedented and unsustainable outstanding 

pension deficits estimated at over N2 trillion before commencement of the PRA in 2004. 

Also, the staggering discovery to a retiree, that his pension is much lower than his regular (monthly) 

income in employment. Security in retirement is as important to all retirees or pensioners as security in 

employment to working men and women. The absence of which breed wants and poverty; which are the 

evil omens of expectation of old age in Nigeria. 

1.3 Objective of the paper 

The research analyses the past and present pension scheme administration in Ogun state. It is specifically 

carried out to: 

i. examine the inadequacies of the old pension management practice   

ii. investigate how the new pension regime has been able to address such inadequacies. 

1.4 Questions 

Has funding pattern in the new pension act significantly brought relief to pensioners’ in Ogun State? 

Has the new pension regime significantly managed the flaws in pension records and disbursement in 

Ogun State? 

1.5 Hypotheses 

H0: Funding pattern in the new pension act has not significantly brought relief to pensioners in Ogun State 

H0: The new pension regime has not significantly managed the flaws in pension records and disbursement in 

Ogun State 

2.0 Literature Review 
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2.1 Pension 

Pension is the series of periodic money payments made to a person who retires from employment 

because of age, disability or the completion of an agreed span of service. The payment generally 

continues for the remainder of the natural life of the recipient, and sometimes to a widow or other 

survivor. The pension promise is inherently a long term compensation agreement. Under this agreement, 

a worker earns “accrues” a right to an eventual pension benefits, frequently commencing at retirement 

and continuing until death. Pension rules are generally detailed in a firm written pension plan 

description, determine both worker and company property rights over the pension promise and specify 

how this property right evolves over time (Gustmanet. Al 1994). 

Pension and related issues had received significant attention in many countries over the recent past 

decades, there are changes in the way pension assets are managed and benefit distributed to beneficiaries 

due to the difficulty attributed to the pension scheme existing in new countries. Many countries have 

opted for something different from contributory pension scheme, in which employees and their 

employers are expected to pay certain percentage of the employees monthly earning to a Retirement 

Savings Account (RSA) from which they would be drawing their pension benefits after retirement 

(Robolino, 2006; World Bank Institutes,2006; Taiwo 2006). 

Balogun (2005) said that the legislation document on pension in Nigeria was pension ordinance of 1951, 

with retroactive effect from January 1, 1946. The law provided public servants with both pension and 

gratuity. Pension’s decrees 102 and 103 (for the Military) of 1979 were enacted, with retroactive effect 

from April 1974. The decrees remained the operative law on public service and military pension in 

Nigeria until June 2004. However, there are several government circulars and regulations issued to alter 

their provisions and implementations. For example in 1992, the qualifying period for gratuity and 

pension were reduced from 10 to 5 years and from 15 to 10 years respectively. On the other hand, the 

first private sector pension scheme in Nigeria was set up for the employees of Nigeria Breweries in 

1954; this was followed by United African Company (UAC) in 1957. National Providence Fund (NPF) 

was the first formal social protection scheme in Nigeria established in 1961 for the non-pensionable 

private sector employees. The Nigeria Social Insurance Trust Fund (NSITF) was established by decrees 

No. 73 of 1993 to provide and enhance social protection to private sector employees (Ahmed 2006). 

There were three regulators in the pension industry prior to the enactment of the pension reform act 

2004; namely Security and Exchange Commission (SEC), National Insurance Commission (NAICOM) 

and Tax Board (JTB).  SEC is licensed pension managers, while NAICOM is still the agency responsible 

for licensing and regulating insurance companies in the country. The JTB approved for monitor, all 

private pension schemes with enabling powers from schedule 3 of the personal income Tax Decrees 104 

of 1993 (Dalang, 2006). The pension reform Act 2004 is the most recent legislation of the Federal 

Government reforming the pension system in the country. It established a uniform pension system for 

both public and private sectors. Similarly for the first time in history of the country, a single authority 

has been established to regulate all pension matters in the country. The Nigeria economy according to 

Chilekezi (2005) consists of both the public and private sectors and both of them have pension plans for 

their employees which are differently organized. 

2.2 The Failure of pension Scheme in Nigeria 

The Nigerian pension scheme was without its own defects. As pointed out by Gbites (2006) and Kunle 

and Iyefi (2004) Toye (2004) some of these defects are highlighted below: the pension fund 

administrations (PFA) were largely weak, inefficient and cumbersome and lacked transparency in its 

activities. These in the private sector had low compliance ratio, some of the defects are highlighted 

below: 

i. The scheme in the public sector, this is as a result of unsustainable and further compounded by 

increase in salaries and pension payments. 

ii. The outright corruption and embezzlement that existed in the country also affected the pension 

scheme and the fund meant for it. 
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iii. Poor supervision of pension fund administrators for effective collection management and 

disbursement of pension funds. 

iv. Poor record and documentation processes of the pension board. 

v. The inability of pension fund administrators to effectively carryout their duty of providing the 

expected pension as at when due. This development force workers to become beggars after 

retirement 

The major challenges of the old pension scheme manage which the research addresses are funding and 

pension records flaws: 

Funding 

Civil servants, prior to Pension Reform Act of 2004, bore no direct responsibility, by way of payroll tax, 

for the provision of pension; instead pension benefits were paid through budgetary allocations to be kept 

in the Consolidated Revenue Fund. Budgets are estimates of revenues and expenditures for the fiscal 

years concerned. It is entirely possible that the amount released may fall short of the actual appropriation 

for pension payment. For instance, in fiscal year 2001, N6.4b was needed for payment of military 

pensions but only N2.1b was released for Defense, leaving a balance of N4.3b pension arrears. 

 

Pension record and disbursement flaws 

Both the way a record of pensioners in the public sector is kept and the procedure for payment of pension 

create avoidable problems. In some establishments no accurate record of actual pensioners exists. 

Corruption breeds more in the absence of facts and figures. This claim was dramatized in bold relief 

when verification of military pension account led to the discovery of 23,000 fake pensioners on the 

Army pension roll. 

2.3 The New Pension Scheme 

The new pension scheme known as “PENSION REFORM ACT 2004” was established for employees 

in both the public and private sectors. The implementation of the scheme was in two phases. Phase one 

included the public sector (Federal Ministries and its related Agencies) which were to commence from 

July 2004 while phase two centers mainly on private sector ( with 5 or more employees) to commence 

from Jan. 2005. Under the new scheme the employers does not guarantee any certain amount in 

retirement. The payment that will be made to qualifying participants upon retirement will depend on the 

scheme which is contributory in nature. The new scheme makes mandatory for employer and workers 

in both private and public sector to each contribute 7.5% of the emoluments into a retirement. Saving 

account (RSA) that is to be opened for each employee. For the military, the contribution is 2.5% by the 

employee and 12.5% by the government. 

2.4 The Pension Reform Act 2004 

The former president, Chief Olusegun Obasanjo (GCFR) initiated a pension reform in order to address 

and eliminate the problem associated with pension schemes in the country. The outcome of the reform 

was the pension reform Act enacted by the National Assembly of the Federal Republic of Nigeria on the 

25thJune 2004. Section 1 of the Act provides for the establishment of a contributory pension scheme for 

employees in the public and private sectors. “There shall be establishment for any employment in the 

Federal Republic of Nigeria, contributory pension scheme (in this act referred to as “the scheme”) for 

payment of retirement benefits of employees to whom the scheme applies, according to the act, section 

1 (12) In the case of the public sector, those who are in employment in an organization in which there 

are five or more employees. 

2.4.1 Objectives of the Pension Reform Act 2004 

Section 2 of the Act provides the following as the objectives of the Act. 
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(a) To ensure that every pensioner who worked in either service of the Federation, federal capital  

(b) Territory or private sector receives his retirement benefits as at when due. 

(c) To assist improvident individuals by ensuring that they save in order to cater for their livelihood 

during old age. 

(d) To establish a uniform set of rules, regulations and standards for the administration and 

payments of retirement benefits for private and public sector. 

2.4.2 Implementation of the Scheme 

The Act on commencement provides that pension funds shall only be managed by licensed pension fund 

Administrators (PFAs) who are to open a Retirement Saving Accounts (RSA) for all employees with a 

personal Identity Number (PIN) attached through which their contributions could be kept. They are to 

maintain books of accounts on all transactions and the money collected is to be invested and managed 

by PFA to calculate and pay retirement benefits the Act provides also that no one withdraw from the 

Retirement saving account except he has attained 50 years of age, section 2(2) however gave the ground 

for such withdrawal before that age by an employee as following:- 

i. If employee is retired on the advice of a suitably qualified physician or a properly constituted 

medical board certifying that the employee is no longer mentally or physically capable of 

carrying out the function of his office. 

ii. If employee is retired due to his total or permanent disability either of mind or body. 

iii. If employee retires before the age of 50yrs in accordance with the terms and conditions of his 

employment shall be entitle to make withdrawals in accordance with section 4 of the Act. 

The pension fund assets are held by the pension fund custodians (PFAS). They carry out most of the 

functions of the PFA and report any activities concerning the pension fund under their custody to the 

PFA. The provision for the Act (section 51 -54) guides the application, requirement, refusal and 

revocation of the licenses of the PFA respectively. Accrued pension rights of employees who are to Join 

the new scheme shall be recognized for the period they had worked for government before the 

commencement of the Act. Actuarial valuation of accrued pension right for federal government 

employees was concluded and retirement benefit bond will be issued, to be redeemed by the CBN and 

funded by the government. The national pension commission has embarked on enlighten programme as 

part of us implantation process of the reform (Mubaraq 2005). 

2.4.3 Employer/Employee Contribution 

Section 9 of the Act provides for the rate of contribution to the scheme stating that, in the case of the 

public service, a minimum of 7.5% by the employer and employee will be paid. In the case of the 

military, a minimum of 7.5% by both the employee and employer is paid individually. In the case then, 

an employer agrees to bear the full burden of the scheme; his contribution shall not be less than 15% of 

the monthly emolument of the employee. Employees in addition to the total contributions being made 

by him and his employer will make voluntary contributions to his retirement savings account. 

Section 10 in this case; state that, “Notwithstanding anything in any enactment or law, contribution by 

an employee to the scheme under this Act shall form part of tax deduction expenses in the computation 

of tax payable by an employee under the relevant income tax law”. 

Section II provides for the maintenance of an RSA by an employee with any pension fund administration 

of his choice. There he can transfer his savings account, from only once a year, his employer must be 

notified of his PFA. The employer shall not later than 7 working days from the day the employee is paid 

his salary remit amount comprising of his and the employee 2 contribution to the custodian specified by 

the PFA, who will credit the employee RSA. As for the public service, section II (8) states, the 

government contribution shall be in charge of the consolidated revenue fund of the federation. 

For those who are already under existing pension scheme before the commencement of the act and still 

has over 3yrs to retire, their entitlement will be acknowledge through the insurance of a bond to be 
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known as Federal Government. Retirement Bonds, which can be redeemed upon retirement of the 

employee, added to his RSA and applied in accordance with the provision of section 4 of the Act. 

2.5 Pension scheme in Ogun state public service 

This section is divided into two. The first part discusses the administrative aspect of managing pension 

scheme in the Ogun state. While the second part deals with the computation and formula used in 

calculating pension and gratuity in Ogun state. 

2.5.1 Procedure for Gratuity and Pension Payment in Ogun State 

The producer for payment of gratuities and pension in Ogun state is presented below: 

i. A prospective retiree is required to give three months notice of requirement from the service of 

the state. 

ii. On acceptance of the retirement notice, the personnel unit of his bureau, parastatal or ministry 

issues a letter of acceptance congratulating him or her and stating the percentage of gratuity and 

pension on total emolument to be paid. The salary is stopped. 

iii. The retiree obtains a set of clearance form from appropriate personnel units applicable to his or 

her status (19 copies for senior staff and II copies for junior staff). 

iv. The clearance paper are taken to bureau of establishment and other necessary various 

departments / units in the state to verify indebtedness or otherwise. 

v. The completed clearance papers are returned to personnel unit of the necessary bureaus. An 

authorization letter to pay the withheld salary, gratuity and pension, is issued to both the pension 

and the salaries section of the Bureau of pension for necessary actions. Records of service 

(showing the personnel records and the terminal salary) are attached to the clearance forms. 

vi. The final entitlements are calculated and all indebtedness deducted before payment is made. 

Theoretical review 

The theoretical basis for this research is Productivity Theories of Pension propounded by (Dorsey, 

Cornwell and Macpherson, 1998). The theory assumes a 2-coin sides; The demand and supply sides. 

Both sides of the theory agreed that pension schemes are established as incentives and motivation to 

encourage workers to increase their productivity. The demand side of the theory pointed that employers 

make payments to employees’ pension funds because workers are keen or prefer pension savings to cash 

payments to their emoluments. This is because of the benefits attached. These include reduction in 

income tax of the employee, the retirement benefits, such as social security from the employer’s 

contributions, interest earnings and dividend earnings on pension fund investment or assets that are not 

taxed. 

Others include the prospect of future enhanced and acceptable pension benefits, from awards or 

(increases as may be offered by the government from time to time. Yet another benefit is an insurance 

cover of sorts against risks that pension provides.  

The demand side also states that employees, especially the high income earners, prefer pension to cash 

payments because of a possible annuity (fixed amount of money paid at regular intervals) for as long as 

the pensioner lives. There is the shifting of risk of poor asset or investment performance to the employer 

in Defined Benefit Pension Scheme 

3.0 Methodology 

The research is a descriptive survey which is aimed at sampling the opinion of respondents. It uses 

purely primary data. Questionnaire (self-developed) and personal interview were the research 

instruments. It sampled the opinion of 500 senior civil servants and pensioners in Ogun with a multistage 

sampling technique. The first stage is purposive which considered senior civil servants and pensioners 

appropriate for sampling. Second, stratified sampling was conducted to ensure respondents in all 

governments ministries, departments and agencies are represented. Third, random selection from each 

stratum was also conducted. The questions contained in the instrument are closed ended one. 
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Ordinary Least square Regression is the analytical technique. It shows the pattern of relationship 

between the dependent and the independent variables. 

4.0 Data Analysis 

H0: funding pattern in the new pension act has not significantly brought relief to pensioners in Ogun 

State 

Method: Ordinary Least Squares 

 

Variable  

 

    Coefficient  

 

Std.Error 

 

   t-Statistic  

 

 Prob.  

           C          29.10552  0.493069  59.02925  0.0000  

Funding 

Pattern 

        

0.000847  

 

0.000148  

 

5.724119  

 

0.064  

R-squared  0.303756  Mean dependent 

var 

 

31.88000  

Adjusted R-

squared  

0.779225  S.D. dependent var 0.608824  

S.E. of regression  0.286066  Akaike info 

criterion  

 

0.511669  

Sum squared 

resid 

0.654671  Schwarz criterion  0.572186  

Log likelihood  -0.558345  Hannan-Quinn 

criter.  

 

0.445282  

F-statistic  32.76554  Durbin-Watson stat  1.484211  

 

Prob(F-statistic)        0.000442  

 

Source: E-views analysis, 2018 

The above statistics show that the R-squared value is 30% (i.e.0.303756%). This means that the 

independent variable (i.e. funding pattern) account for 30% of the dependent variable, while the 

remaining 70% can be accounted for, by other exogenous factor outside this model. This also means 

that the independent variable has good representation of its data. The t-statistic computed using E-view 

(i.e. 5.724) with p-value of 0.064 is higher than 0.05 significant levels. This result indicated that we 

accept the null hypothesis which states that funding pattern in the new pension act has not significantly 

brought relief to pensioners in Ogun State. F-statistic which share overall result 32.766 and p-value of 

0.064 is also in line with the t-statistic. Durbin-Watson result 1.485 (approximately 1.50) implies that 

there is no problem of auto correlation which also mean that both funding pattern in the new pension act 

is statistically significantly to predict pensioners relief in Ogun State. 

Hypothesis Two 

The new pension regime has not significantly managed the flaws in pension records and disbursement 

in Ogun State 
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Method: Ordinary Least Squares 

Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  

C  31.65460  0.232813  135.9655  0.0000  

Fraud control 

technique  

 

0.029958  

 

0.019661  

 

1.823744  

 

0.056  

R-squared  0.284941  Mean dependent var       31.88000  

Adjusted R-squared  0.128059  S.D. dependent var       0.608824  

S.E. of regression  0.568506  Akaike info criterion        1.885248  

Sum squared resid 2.585597  Schwarz criterion        1.945765  

Log likelihood  -7.426241  Hannan-Quinn criter.        1.818861  

F-statistic  5.321795  Durbin-Watson stat        0.812344  

Prob(F-statistic)           0.000117  

 

Source: E-views analysis, 2018 

The above statistic shows the R-square value is 28% (i.e.0.284941) and this implies that new pension 

regime has not significantly managed the flaws in pension records and disbursement n Ogun State. This 

because the Independent variable accounts for only 28% of the dependent flaws in pension records and 

disbursement). This was also established by the result t-statistic computed using E-views (i.e.1.824) 

with p-value of 0.056 which is higher than 0.05 significant level. This result that we accept the null 

hypothesis which state that the new pension regime has not significantly managed the flaws in pension 

records and disbursement in Ogun State. The F-statistic which also showed aggregate result of 5.322 

with p-value of 0.056 is in line with the t-statistic. 

Conclusions and Recommendations 

Pension management in Nigeria has been ineffective in the past. The idea of the new pension regime 

was however conceived in line with global best practices to block the loopholes in old pension fund 

management. It is on this premise that the research is based to investigate if the later is effective to 

control the flaws in the old pension scheme. The study concluded that: 

i. The past pension scheme failed at effectively managing pension in the country due to bad 

leadership and poor administration in the scheme. 

ii. Individual workers can derive good benefits from the scheme if well managed. 

iii. Pension Reform Act (PRA) will effectively manage pension in the country and most employee 

were of the view that their future will be financially secured due to the acts. 

Based on the revelations above, it is therefore recommended that pension commission should ensure 

effective monitoring of all players, adequate sanction of erring operators and good coverage off all 

stakeholders. 

Also, legal framework must be put in place by the federal government to ensure political economic 

and necessary support for the scheme by subsequent government. On a final note, there is need for 

uniform pension for both public and private sectors and the scheme must be funded by both key 

players. 
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The Effects of Knowledge-Based Assets and Business Capabilities 

on Organizational Performance: A Research* 
 

 

This is an empirical study which aims to determine the effects of knowledge-based assets and 

business capabilities on organizational performance. The study was conducted by using 

questionnaire method in 180 manufacturing businesses operating in the city center of Antalya 

province. In the study, model test was conducted with partial least-square method.  

According to the obtained findings, it was observed that knowledge-based assets has a direct 

and positive effect on business capabilities. Furthermore, it was observed that knowledge-

based assets and business capabilities have direct and positive effect on organizational 

performance. Therefore, 3 created research hypotheses was accepted and research model that 

was created was completely confirmed. According to the obtained results, it was observed 

that having important knowledge-based resources by the businesses is an important strategic 

asset which contributes both in the improvement of business capabilities and organizational 

performance.  

It should be kept in mind that this study was conducted under certain limitations. The most 

important limitation was that the study was conducted only in the manufacturing businesses 

of Antalya province due to time and cost limitations. Since this study was not conducted in 

manufacturing businesses in other provinces, the generalization of these results was 

prevented. In the future, different results can be obtained from the studies that would be 

conducted in manufacturing businesses in other provinces and those results can be compared 

with these. 

 

 

Knowledge Based Assest, Business Capabilities, Organization Performance  

 
 

 

 

 

 

 

* This paper is based on the master’s thesis of the author which is being studied at Kirikkale University 

Social Sciences Institute. 
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Bilgi Tabanlı Varlıkların ve İşletme Yeteneklerinin Örgütsel 

Performans Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma 
 

 

Bu çalışmanın amacı, bilgi tabanlı varlıkların ve işletme yeteneklerinin örgütsel performans 

üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik görgül bir çalışmayı amaçlamaktadır. Çalışma 

Antalya ili merkezinde faaliyet gösteren 180 imalat işletmesinde anket yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kısmi en küçük kareler yöntemi ile model testi 

gerçekleştirilmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre, bilgi tabanlı varklıkların işletme yetenekleri üzerinde doğrudan 

ve pozitif bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca bilgi tabanlı varlıkların ve işletme 

yeteneklerinin örgütsel performans üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisinin olduğu 

görülmüştür. Dolayısıyla oluşturulan 3 araştırma hipotezi kabul edilmiş ve oluşturulan 

araştırma modeli tam olarak doğrulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, İşletmelerin önemli 

bilgi tabanlı kaynaklara sahip olması hem işletme yeteneklerini geliştirmede hem de örgütsel 

performans gelişimine katkı sağlayan önemli bir stratejik varlık olduğu görülmüştür.  

Bu çalışmanın belli kısıtlar altında gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. En önemli kısıt zaman 

ve maliyet kısıtı nedeni ile çalışmanın sadece Antalya ili imalat işletmeleriyle sınırlı 

olmasıdır. Diğer illerdeki imalat işletmelerinde çalışmanın gerçekleştirilmemiş olması elde 

edilen bu sonuçların genellenmesini engellemektedir. Gelecekte farklı illerdeki imalat 

işletmelerinde yapılacak olan çalışmalardan farklı sonuçlar elde edilebilir ve bu sonuçlarla 

karşılaştırılabilir. 

 

 

Bilgi Tabanlı Varlıklar, İşletme Yetenekleri, Örgütsel Performans 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
28 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda, kendi örgütlerinde gömülü bilgileri elde eden işletmelerin geleceğe sahip olacağı 

düşünülmektedir. Bilginin, strateji ve rekabetle ilgili eski kuralları yıktığı çok açıktır. Sanayileşmiş 

ekonominin temelleri, doğal kaynaklardan entelektüel varlıklara kaymıştır. Bilgi kaynakları, yeni 

ekonomide temel kaynaklar olarak, sermayenin ve emeğin yerini alırken bilgi yönetimi oldukça dikkat 

çekmektedir. Bilgi kaynakları, işletmenin kaynak tabanlı görüşüne dayanan bir işletmenin rekabet 

avantajına dönüştüren eşsiz ve değerli kaynaklar olarak ele alınmaktadır (Hamşıoğlu, 2018:133-169).  

Bilgi tabanlı varlıklar veya entelektüel sermayeler zaman içinde örgütsel yetenekleri 

yaratmalarına ve yenilenmelerine yardımcı olan örgütün değer yaratma sürecinin hammaddesi olarak 

değerlendirilir. İşletme yetenekleri, işletmenin bir dizi yönetim süreci yoluyla değerli bilgi üretmek için 

bilgi varlıklarını kullanmadaki yetenekleridir. Hem bilgi tabanlı varlıklar hem de işletme yetenekleri bir 

işletmenin rekabet stratejilerinin yerine getirilmesi için değerli bilgi kaynaklarıdır (Kaplan ve Norton, 

2004a:52-63; Marr vd., 2004:551-569; Lee ve Choi, 2003:179-228; Tanrıverdi, 2005:311-334).  

Son on yılda yönetim yazını, 21 yüzyılda küresel rekabet edebilirlik için bilginin rolüne büyük önem 

vermiştir. Rekabet avantajı elde etmek ve korumak için daha uzun süreli sürdürülebilir bir stratejik 

kaynak olarak kabul edilmektedir. Bugün iş dünyası, e-ticaret, küreselleşme, hiper rekabet, yeni 

teknolojinin hızlı evrimi, hızla değişen müşteri taleplerinin yanı sıra değişen ekonomik ve politik yapılar 

gibi olaylarla karekterize edilmektedir. Bu yeni bağlamda, işletmelerin kendilerine rekabet avantajı 

sağlayacak olan net bir şekilde tanımlamış stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Bugün için 

işletmeler bu rekabet avantajını elde etmek ve sürdürmek için hangi yeteneklere ihtiyaç duydukları 

anlamlıdır (Barney 1991:99-120; Porter, 2001:63; Prahalad ve Hamel, 1990:79-91). 

Grant (1996) da, işletmenin kaynak tabanlı görüşünün bir sonucu olarak işletmenin stratejik açıdan en 

önemli kaynağı olarak bilgi tabanlı varlıkları değerlendirmektedir (Grant, 1996:109-122). Kaynak 

tabanlı görüş değerli, nadir ve taklit edilmesi ve ikame edilmesi zor olan stratejik kaynak ve yeteneklere 

odaklanır. Bir işletmenin stratejik kaynaklara sahip olduğu ve bu kaynaklardan faydalandığı ölçüde 

performansının da güçlü olması beklenir (Barney, 1991:99-120; Chi, 1994:271-290). 

Tüm bu anlatılanlara dayalı olarak bu çalışmanın konusu bilgi tabanlı varlıkların ve işletme 

yeteneklerinin örgütsel performans üzerindeki etkilerini belirlemeye dönük amprik bir çalışmadır. İlk 

olarak, bilgi tabanlı varlıklar, işletme yetenekleri ve örgütsel performans kuramsal olarak açıklanmıştır. 

Daha sonra Antalya ili imalat işletmelerinde uygulaması yapılan çalışmadan elde edilen bugular 

değerlendirilmiş ve son olarak çalışma sonuç ve önerilier kısmı ile sonuçlandırılmıştır. 

1. Kuramsal Çerçeve 

1.1 Bilgi Tabanlı Varlıklar 

İşletmenin bilgi tabanlı varlıkları, işletmenin kaynak tabanlı görüşün yeni bir uzantısı olarak kabul 

görmektedir. İşletmenin bilgi tabanlı varlıkları bilgiyi en önemli stratejik kaynak olarak görmekte ve bu 

anlamda işletmenin kaynak tabanlı görüşünü genişletmektedir. Kaynak tabanlı görüş, bilgi tabanlı 

görüşün yakın zamanda yayılmasının mevcut ekonomik bağlam için yeterli olduğu kabul edilmektedir. 

Bu bağlamda fiziksel olmayan varlıklar oldukça değerlidir ve kritik entelektüel sermaye varlıkları olak 

kabul edilmektedir. Çünkü işletmeler bilgi yüklü heterojen varlıklar olarak düşünülmektedir. Bilgi 

tabanlı varlıklar rekabet avantajının sürdürülmesini sağlamak için önemlidir. Çünkü bu kaynakların 

taklit edilmesi güçtür ve sürdürülebilir farklılaşmanın temelidir (Grant, 1996:109-122; Hoskisson vd., 

1999:417-456; Guthrie, 2001:27-41; Petrick vd., 1999:58-69; Mathews, 2003:115-145; Bontis vd., 

1999:391-402; Wiklund ve Shepherd, 2003:1307-1314; Barney, 2001:41-56).  

Bilgi tabanlı varlıklar, performans kazanımlarını daha da artırmak için bir dizi değer yaratma sürecinde 

kullanılabilecek deneyim ve öğrenme yoluyla kazanılan maddi olmayan duran varlıklar olara ifade 

edilmektedir (Marr ve Moustanghfir, 2005:1114-1128). Stewart (1997) yılında yaptığı çalışmadan bu 

yana, bilgi varlıkları maddi olmayan duran varlıkları veya entelektüel sermayenin eş anlamlısı olarak 

kullanılmıştır (Stewart, 1997). Bilgi tabanlı varlıklar, bilgi dönüşüm süreçlerinin çıktıları ya da 
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işletmenin iş gücünün birikmiş beceri, bilgi ve deneyimi olarak ifade edilmektedir (Namasivayam ve 

Denizci, 2006:381-393).  

Bir işletmenin rekabet avantajı yaratmasına ve korumasına izin veren maddi olmayan varlıklar temel 

yetenekleri oluşturabilirler. Yazında bilgi varlıklarının tanımlanmasında farklılıklar bulunmaktadır 

(Chen vd., 2004:195-212). Tanımlamaların neyi oluşturduğuna dair bir fikir olmamasına rağmen bilgi 

varlıklarının en az dört temel bileşen içermesi gerektiği ifade edilmiştir. İnsan sermayesi, işletme 

çalışanlarının bilgi, beceri, yetenek, işle ilgili yeterlilik, deneyim, uzmanlık ve psikometrik 

değerlendirme anlamına gelir. İlişkisel sermaye, işletmenin üzerinde kritk etkiye sahip olan müşterler, 

tedarikçiler ve rakipler gibi dış paydaşlarla pazar kanallarına ve ağ bilgisi olarak tanımlanır. Yapısal 

sermaye, işletmenin rutinleri, işletme yapısını, yönetim süreçlerini, kurum kültürünü ve çalışanları en 

iyi entelektüel performans arayışlarında destekleyebilecek ödüllendirme sistemlerini ifade etmektedir. 

Son olarak bilgi sermayesi, işletmenin süreçlerini, karar vermeyi ve stratejilerini destekleyen bilgi 

teknolojileri altyapı ve uygulamalarıdır (Chen ve Huang, 2009:104-114; Carson, vd., 2004:443-463; 

Gold, vd., 2001:185-214; Kaplan ve Norton, 2004a:52-63). 

1.2 İşletme Yetenekleri 

İşletme yetenekleri, belirli pazarda bir alt birim maliyet ya da farklılık üstünlüğünü desteklemek için 

gerekli olan taklit edilemez, yeri doldurulamaz ve değiş tokuş edilemez kaynaklardır. Aynı zamanda 

yetenekler, herhangi bir faaliyeti üretmek için kaynakların katılımıdır (Papatya, 2007). Kaynak tabanlı 

görüşe göre, işletme yetenekleri kaynak kullanım alanını incelemek için bir bağlam sağlamaktadır 

(Barney, 1991:99-120). İşletme yetenekleri, bir işletmenin kaynaklarını kullanmak için benzersiz bir 

şekilde pazar değeri yaratma konusundaki yetkinliğini ifade etmektedir. İşletme yetenekleri, dışardan 

içeriğe, içeriden dışarıya ve bağlantı yetenekleri olarak sınıflandırılmaktadır (Day, 1994:37-52; Fathy 

ve Hooley, 2002:241-253). 

Dışarıdan içeriye yetenek; bir işletmenin pazar gereksinimlerini öngörme, dış rekabeti algılama, dış 

paydaşlarla uzun vadeli ilişkiler kurma ve pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde cevap verme yeteneği 

olarak tanımlanmaktadır (Fathy ve Hooley, 2002:241-253). Bu nedenle dışarıdan içeriye yetenekler 

dışarıya odaklanma eğilimindedir ve bir işletmenin iç süreçleri dış ortamla birleştirmek için uygun ve 

duyarlı yetenekleri vurgulamaktadır (Wade ve Hulland, 2004:107-142). İçeriden dışarıya yetenek, bir 

işletmenin iç süreçlerinin işlemsel mükemmelliğini sürdürme yeteneği olarak ifade edilmektedir 

(Banker, vd., 2006:315-337). Genellikle rekabetçi zorluklar ve pazar fırsatları ile harekete geçer ve ürün 

yeniliğinin, üretim süreçlerinin, finansal yönetimin ve insan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesine 

odaklanır (Day, 1994:37-52). Böylece, içeriden dışarıya yetenek daha çok içe odaklanma eğilimindedir 

ve bir işletmenin farklılaştırılmış değer önerilerinin geliştirilmesine ve rekabet konumlarını 

sürdürmesine yardımcı olan daha iyi altyapı ve etkin süreçleri vurgulamaktadır (Wade ve Hulland, 

2004:107-142).  

Bağlantı yetenekleri, bir işletmenin dıştan-içe ve içten-dışa yetenekleri bütünleştrmek için 

tanımlanmıştır. İç ve dış analizler yolu ile bağlantı yetenekleri işletmelerin değerli güçlerini 

kullanmalarını, potansiyel zayıflıklarını önlemelerini, pazar fırsatlarını değerlendirmelerini ve dış 

tehditleri etkisiz hale getirmelerini sağlamaktadır. Böylece, strateji geliştirme işletme içi ve işletme içi 

işbirliği ve işletme çapında bilgi entegrasyonu, bir işletmenin genişleme kapasitesine dahil olan kritik 

faaliyetlerdir (Banker vd., 2006:315-337; Wade ve Hulland, 2004: 107-142).  

Bilgi tabanlı varlıklar, işletme yeteneklerini yeniden tasarlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bilgi 

tabanlı varlıklar ve işletme yetenekleri işletmenin en önemli stratejik kaynakları olarak ortaya çıkmıştır. 

Çünkü yeni iş süreçlerini oluşturmak ve daha sonra üstün performans elde etmek için daha fazla entegre 

edilebilmektedir. Özellikle bilgi kaynaklarının entegrasyonu, bilgi varlıkları ve bir örgüt bağlamında 

gerçekleşen ve belirli örgütsel rutinlere gömülü bir dizi koordineli bilgi sürecinin tanımlanmasını içerir 

(Spender, 1996:45-62; Easterby-Smith ve Lyles, 2003; Cepeda ve Vera, 2007:426-437). 
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1.3 Örgütsel Performans 

Bilgi tabanlı varlıkların ve işletme yeteneklerinin performans ölçümü üzerine yapılan kapsamlı bir yazın 

taramasında işlemsel ölçümler (süreç kalitesi, süreç verimliliği, teslimat güvenilirliği), pazara dayalı 

ölçümler (müşteri ilişkileri, ürün liderliği ve pazara çıkış zamanı) ve finansak ölçümler (gelir artışı, 

yatırım getirisi, karlılık) olmak üzere hem finansal hem de finansal olmayan ölçüm yöntemleri 

belirlenmiştir (Melville vd., 2004:283-322; Tanriverdi, 2005:311-334). 

Ayrıca dengeli sonuç kartı yaklaşımı, işlemsel mükemmellik, ürün liderliği, müşteri memnuniyeti ve 

finansal başarı olmak üzere örgütsel performansı değerlendirmek için dört performans göstergesi 

tanımlamıştır (Kaplan ve Norton, 2004a:52-63; Rai vd., 2006:225-246). İşlemsel mükemmellk, 

işletmelerin süreçlerinde verimli ve etkili olmalarına ve daha sonra rekabetçi bir fiyatla ürünler 

sunmalarına yardımcı olan bir işletme stratejisini ifade eder. Daha sonra ürün liderliğine sahip bir 

işletme ürünlerde yenilikçidir ve dışarıdan kaynaklanan yaratıcı fikirleri benimser. Son olarak müşteri 

memnuniyeti arayan bir işletme pazarı uygun bir şekilde segmentlere ayırmya çalışır ve daha sonra 

müşterilerin hedef pazarın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için ürünleri kullanır (Petter vd., 

2007:623-656). Kaynak tabanlı görüşe dayanarak işletme yetenekleri, işletmelerin rekabet avantajını 

sürdürmelerini sağlayan en değerli kaynaklardır; çünkü sosyal karmaşıklık, yol bağımlılığı ve benzersiz 

tarihsel koşullar gibi izole edlmiş mekanizmalar tarafından en iyi şekilde korunmaktadırlar (Day, 

1994:37-52; Fathy ve Hooley, 2002:241-253). 

2. Uygulama 

2.1 Veri Toplama Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini Antalya Organize Sanayi Bölgesinde ve dışında faaliyet gösteren imalat 

işletmeleri oluşturmaktadır. İmalat işletmelerinin toplam sayısı 545’dir. İmalat işletmesi yöneticileri ile 

yüz yüze görüşme yöntemi ile anketler doldurtulmuştur. İşletme yöneticileri ile yapılan görüşmelerde 

çalışmaya katılmayı kabul eden 180 imalat işletme ile çalışma gerçekleştirlmiştir. Çalışmaya katılım 

oranı %33 olarak gerçekleşmiştir. Menon ve arkadaşlarının (1996) yılında yaptıkları çalışmada işletme 

üst yönetimin katılımlarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda %20 cevaplama oranın memnun edici bir oran 

olduğunu belirtmişlerdir (Menon, vd., 1996:299-313). Dolayısıyla çalışmadan elde edilen cevaplama 

oranı yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.  

2.2 Değişkenlerin Ölçülmesi 

Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anketteki ifadeleri ölçmek için ise 5’li Likert ölçeğinden 

yararlanılmıştır.  

2.2.1 Bilgi Tabanlı Varlıklar 

Bilgi tabanlı varlıkları ölçmek için, Bollen ve arkadaşlarının (2005), Chen ve arkadaşlarının (2004) ve 

Kaplan ve Norton (2004a, 2004b) yıllarında yaptıkları çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İnsan 

sermayesi, yapısal sermaye,  ilişkisel sermaye ve bilgi sermayesi olmak üzere 4 boyutta ve 12 soru ile 

değerlendirilmiştir.  

2.2.2 İşletme Yetenekleri 

İşletme yetenekleri ölçeğinin hazırlanmasında Banker arkadaşlarının (2006) ve Wade ve Hulland (2004) 

yılında yaptıkları çalışmadan yararlanılarak hazırlanmıştır. İşletme yetenekleri ölçeği, 3 alt boyuta ve 

toplam 12 maddeden oluşmaktadır.    

2.2.3 Örgütsel Performans 

Örgütsel performans ölçeği, Kaplan ve Norton (2001) ve Rai ve arkadaşlarının (2006) yılında yaptıkları 

çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur. Örgütsel performans ölçeği, 4 alt boyuttan (finansal başarı, 

müşteri memnuniyeti, işlemsel mükemmellk ve ürün liderliği) ve toplam 8 sorudan oluşmaktadır. 
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2.3 Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Oluşturulan araştırma modeli ve hipotezler aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir.  

Şekil 1: Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

            H1 

                  

                                                             H3 

      H2 

                          

                           

H1: Bilgi tabanlı varlıklar ile örgütsel performansı arasında pozitif bir ilişki vardır 

H2: İşletme yetenekleri ile örgütsel performansı arasında pozitif bir ilişki vardır 

H3: Bilgi tabanlı varlıklar ile işletme yetenekleri arasında pozitif bir ilişki vardır 

2.4 Analiz Tekniği 

PLS yöntemi sosyal bilimlerde son yıllarda çok popüler olan varyansa dayalı bir yapısal denklem 

modelleme tekniğidir. Kısmi en küçük kareler (Partial Least Squares-PLS) yapısal eşitlik modellemesi 

nedensel değişkenler arasındaki ilşkileri modellemek için uygulanabilecek geleneksel yapısal eşitlik 

modellemesine bir alternatiftir. PLS özellikle karmaşık yol modellerinde hipotezleri keşif edici bir 

şekilde test etmek için uygun bir yöntemdir. PLS temel bileşeni ve kanonik korelasyon analizini 

genişleten alternatif bir analizdir. PLS, iki doğrusal denklem kümesiyle tanımlanır. İç model, 

gözlemlenmemiş veya gizil değşkenler arasındaki ilişkileri belirlerken, dışsal model, gizil bir değişken 

ile gözlenen göstergeler arasındaki ilişkileri belirtir (Nitzl vd., 2016:1849-1864;Do Valle ve Assaker, 

2016:695-708;Henseler, 2010:107-120).  

2.4.1 Ölçüm Modeli 

Çalışmada ilk önce ölçüm modelinin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki 

Tablo 1’de ölçüm modeline ait analiz sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 1’de ölçüm modeline ait değerler incelendiğinde, bilgi tabanlı varlıklardan, 2 değişken Agarwal 

ve Karahanna’nın (2000) de yaptığı çalışmada belirttiği 0.70 eşik değerinin altında kaldığı için 

çalışmadan çıkarılmış ve analiz yeniden yapılmış ve tüm gösterge yüklerinin 0.70 değerinin çok 

üzerinden olduğu görülmüştür. Daha sonra gösterge güvenilirliklerine bakılmıştır. Bunun içinde 

Hulland (1999) yılında yaptığı çalışmada gösterge güvenilirlik değerlerinin 0.40 ile 0.70 olması halinde 

kabul edilebileceğini ancak 0.70 ve üzere değerlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Hulland, 

1999:195-204). Çalışmada 3 değişkenin (YS1, YS2 ve İÇD3) bu şartı sağlamadıkları görülmüştür. 

Güvenilirlik değerinin 0.40’tan düşük olması durumunda analizden çıkarılması ve 0.40 ile 0.70 arasında 

olduğunda ise göstergelerin çıkarılması veya elde tutulması kararının diğer değerin yüksek olmasına, 

bileşik güvenilirlik değerlerine ve yakınsaklık geçerlilik değerlerinin sonuçlarına bağlı olarak 

değerlendirilmelidir (Avkiran, 2018:8). 

 

 

 

 

 

Bilgi Tabanlı Varlıklar 

İşletme Yetenekleri 

Örgütsel Performans 
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Tablo 1: Geçerlilik ve Güvenirlik değerleri 

Gizil Değişken Göstergeler 

Gösterge 

Yükleri 

Gösterge 

Güvenirliği 

Bileşik 

Güvenirlik 
Cronbach 

Alpha (a) 
AVE 

Bilgi Tabanlı Varlıklar 

BS1 0,91 0,83 

0,90 0,88 0,78 

BS2 0,92 0,85 
BS3 0,93 0,86 
YS1 0,82 0,67 
YS2 0,78 0,61 

YS3 0,93 0,86 

İLS1 0,92 0,84 

İLS2 0,86 0,74 

İLS3 0,89 0,79 

İNS3 0,90 0,81 

İşletme Yetenekleri 
 
 
 

BY1 0,85 0,72 

0,91 0,89 0,79 

BY2 0,85 0,70 
BY3 0,91 0,83 
BY4 0,90 0,81 
Dİ1 0,90 0,81 
Dİ2 0,91 0,83 
Dİ3 0,90 0,81 
Dİ4 0,92 0,84 
İÇD1 0,91 0,83 
İÇD2 0,90 0.81 
İÇD3 0,83 0,69 
İÇD4 0,88 0,77 

Örgütsel Performans 
 
 
 
 
 

ÖP1 0,91 0,83 

0,87 0,84 0,85 

ÖP2 0,94 0,88 
ÖP3 0,90 0,81 

ÖP4 0,89 0,79 
ÖP5 0,90 0,81 
ÖP6 0,95 0,90 
ÖP7 0,95 0,90 
ÖP8 0,93 0,86 

 

Çalışmada bileşik güvenilirlik ve yakınsaklık analizleri de yapılmış ve bileşik güvenilirlik değerinin için 

0.70 ve üzerinde olması şartı aranmıştır (Wong, 2013:1-32). Yapılar incelendiğinde bileşik güvenilirlik 

değerlerinin ve alfa değerlerinin 0.70 değerinin üzerinden olduğu görülmüştür. Yakınsaklık analizi 

içinde Average Variance Extracted (AVE) değerinin 0.50’den büyük olması şartı aranmıştır (Fornell ve 

Lacker, 1981:39-50; Bagozzi ve Yi, 1988:74-94). AVE değerlerine bakıldığında tüm yapılarda 0.50 

değerinin üzerinden olduğu görülmüştür. Tüm bu sonuçlar incelendiğinde düşük gösterge güvenilirlik 

değerine sahip öğeler analizden çıkarılmamıştır. 

Ayırma geçerliliği için Fornel ve Lacker (1981) yılında yaptığı çalışmada belirttiği gibi AVE 

değerlerinin karekök değerleri değişkenler arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olması halinde 

ayırma geçerliliğinin sağlanmış olduğu belirtilmiştir (Fornell ve Lacker, 1981:39-50). Aşağıdaki Tablo 

2’de ayırma geçerliliği sonuçları gösterilmektedr.  

 

Tablo 2: Ayırma Geçerliliği Sonuçları 

 Bilgi Tabanlı 

Varlıklar 

 

   Örgütsel Performansı 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Yetenekleri 

 

 Bilgi Tabanlı Varlıklar 0.88   
Örgütsel Performansı 

 

0.74 0.89  
İşletme Yetenekleri 

 
0.68 0.77 0.92 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi AVE değerlerinin karekök değerleri tablo’da koyu olarak yazılmış ve 

değişkenler arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olduğu görülmektedir. Dolayısı ile ayırma 

geçerliliği de sağlanmıştır.  

Ayırma geçerliliğinden sonra heterotrait-monatrait oranı (Heterotrait-Monotrait Ration (HTMT) testi 

yapılmıştır. Tablo3’de HTMT sonuçları gösterilmektedir. HTMT son zamanlarda ayırma geçerliliğine 

ve çapraz yük değerlendirmelerine kıyasla daha üstün bir değerlendirme sunduğu için ayırma 

geçerliliğini belirlemede temel bir kriter haline gelmiştir. HTMT yapılar arasındaki ortalama 

korelasyonun aynı yapıdaki maddelerdeki ortalama korelasyonun geometrik ortalamasına oranının 

hesaplanmasını gerektirir (Voorhees vd., 2016:119-134). HTMT değerinin ayırma geçerliliğini 

sağlaması için 0.90 değerini geçmemesi gerekmektedir (Henseler vd.,2015:115-135). Aşağıdaki Tablo 

3’de HTMT değerleri gösterilmektedir. 

Tablo 3: HTMT Sonuçları 

 
Bilgi Tabanlı Varlıklar 

 

İşletme Yetenekleri 

 

 

 

 

 

 

 

Örgütsel Performansı 

 

 

 

Bilgi Tabanlı Varlıklar    

İşletme Yetenekleri 

 
0.674   

Örgütsel Performansı 
 

0.723 0.643  

 

Tablo 3’de görüldüğü tüm HTMT değerlerinin 0.90’nın altında olduğu görülmüş ve ayrıt edici 

geçerliliğin sağlanmış olduğu görümüştür. Son olarak çalışmada çoklu doğrusallık (Multicollinearity) 

sorunu olup olmadığına bakılmıştır. Hair ve arkadaşlarının (2011) yılında yaptıkları çalışmada 

belirttikleri gibi çoklu doğrusallık sorunun olmaması için varyans büyütme faktörünün, (Varyans 

Inflation Factor -VIF) 5’ten küçük ve tölerans değerinin 0.20’den büyük olması şartı aranmıştır (Hair 

vd., 2011:139-151). Aşağıdaki Tablo 4’de VIF değerleri gösterilmektedir.  

Tablo 4: VIF Değerleri 

 Bilgi Tabanlı Varlıklar 

 

İşletme Yetenekleri 

 

 

 

 

 

 

 

Örgütsel Performansı 

 

 

 

Bilgi Tabanlı Varlıklar  1.874 2.012 

İşletme Yetenekleri 

 
  2.258 

Örgütsel Performansı 
 

   

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi VIF değerlerinin 5’ten küçük olduğu tespit edilmiş ve eş doğrusallık sorunun 

olmadığı görülmüştür.  

2.4.2 Hipotezlerin Test Edilmesi 

PLS analizinde ölçüm modeli için gerekli tüm güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapıldıktan sonra 

yapısal model ve hipotezlerin sınanmasına geçilmiştir. Bunun için de ilk önce yol katsayılarına ve 

anlamlı t değerlerinin üretilmesi için yeniden örnekleme yöntemi olan Bootstrapping analizi yapılmıştır. 

Bootstrapping için Hair ve arkadaşlarının (2011) yılında yaptıkları çalışmada belirttikleri gibi minimum 

örnekleme 5000 olmalıdır. Bu yöntemle içsel ve dışsal modele ait t değerleri üretilmektedir. (Hair 

vd.,2011: 145). Aşağıdaki Tablo 5’de üretilen yol katsayıları ve t değerleri gösterilmektedir.  

Tablo 5: Yol Katsayıları, t değerleri ve Hipotez Kabul\Red Durumları 

Yollar β t-İstatistiği* Hipotez Kabul/Red 

H1:Bilgi Tabanlı Varlıklar→Örgütsel 

Performans 

0.65 17.145 * * * Kabul 

H2:İşletme Yetenekleri→ Örgütsel Performans 0.74 9.225 * * * Kabul 

H3: Bilgi Tabanlı Varlıklar → İşletme 

Yetenekleri 

0.80 6.031* * * Kabul 

Not: *iki kuyruklu t test için *** 2.58 (sig. %1) (Hair vd., 2011:139-151).  
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Tablo 5’de görüldüğü gibi yol katsayıları ve t-değerleri anlamlıdır ve kuramsal çerçevede oluşturulan 

araştırma hipotezleri kabul edilerek model doğrulanmıştır.  

Daha sonra yapısal modeli değerlendirmek için determinasyon katsayısına (R²) değerine bakılmıştır. Bu 

katsayı modelin öngörü gücünün bir ölçüsüdür ve belirli bir endojen yapının gerçek ve öngörülen 

değerler arasındaki kare korelasyonu belirler. Pazarlama konularına odaklanan bilimsel araştırmalarda 

endojen gizil değişkenler için 0.75, 0.50 ve 0.25 R² değerleri sırasıyla önemli, orta ve zayıf olarak 

tanımlanmaktadır (Hair vd., 2011:193-151; Hair vd., 2017). Çalışmada işletme yetenekleri R² değeri 

0.93 ve örgütsel performans R² değeri 0.94 olarak belirlenmiştir. Üçüncü olarak, etki büyüklüğünün 

değerlendirilmesi (f²) gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü 0.02, 0.15 ve 0.35 sırasıyla küçük, orta ve 

büyük etkiyi ifade eder (Hair vd., 2017; Wong, 2013:1-32). Aşağıdaki Tablo 6’da etki (f²) değerleri 

gösterilmektedir.  

  Tablo 6:  f² değerleri  

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi f² etki değerleri orta ve büyük etki aralıklarındadır. Dördüncü olarak 

oluşturulan yapısal model için uyum değerlerine bakılmıştır. Bunun içinde Standardized root mean 

squares residual (SRMR) standart kök ortalama kare artık değerine bakılmıştır. SRMR 0.08’den küçük 

olduğunda iyi bir uyum sergiler ve son olarak yapısal model için tam uygunluk değerlerine bakılmıştır. 

Bu değerleri belirleyebilmek için de d_ULS (squared Euclidean distance) ve d_G (geodestic distance) 

kare öklit mesafesi ve iki nokta arasındaki en kısa yol mesafe değerlerine bakılmıştır. Bu değerlerin 

belirlenmesinde güven aralığı üst sınırının %95 veya %99 olacak şekilde seçilmektedir. Modelin ima 

ettiği korelasyon matrisi ile uygulama korelasyon matrisi arasındaki farkın önemsiz olması 

gerekmektedir. Yani (p>0.05) olmalıdır ki model uyumu iyi uyumlu olsun (Garson, 2016; Dijkstra ve 

Henseler, 2015:10-23). Aşağıdaki Tablo 7’de modelin uyum değerleri gösterilmektedir.  

Tablo 7: Model Uyum Değerleri 

 

Yukarıdaki Tablo 7’de görüldüğü gibi modelin uyum değerleri iyi düzeydedir. Tüm bu analiziler 

sonucunda elde edilen PLS yapısal modeli aşağıdaki Şekil 2’de gösterilmektedir.  

 

 f²* 

Bilgi Tabanlı Varlılar→İşletme Yetenekleri 0.37 

Bilgi Tabanlı Varlıklar→Örgütsel Performans 0.20 

İşletme Yetenekleri→ Örgütsel Performans 0.42 

Not:  *f² değeri etki düzeyleri: 0.02=küçük, 0.15=orta, 0.35=büyük 

Model Uyum Değerleri Kritik Değerler Güven Aralığı 

SRMR 0.028  %95 

d_ULS 0.315 %95 

d_G 1.20 %95 

Not: 0.024<0.08; 0.315>0.05; 1.20>0.05 
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Şekil 2: PLS Yapısal Modeli 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bilgi tabanlı varlıkların ve işletme yeteneklerinin örgütsel performans üzerindeki etkilerini araştıran bu 

çalışmada elde edilen sonuçlara göre; bilgi tabanlı varlıkların örgütsel performans üzerinde (β=0.65) ve 

istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüş ve işletme yeteneklerinin örgütsel performans 

üzerinden (β=0.74) ve istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Son olarak bilgi tabanlı 

varlıkların işletme yetenekleri üzerinde (β=0.80) ve istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğu 

görülmüştür. Bu çalışmanın teorik temelleri iki yönlüdür. İlk olarak, bilgi tabanlı varlıklar ile örgütsel 

performans arasındaki potansiyel ilişki bilgi tabanlı görüşe dayanarak oluştulmuş ve ikinci olarak, 

işletme yetenekleri ile örgtüsel performans arasındaki ilişki ise kaynak tabanlı görüşe dayanak 

oluştulmuştur. 

Sürdürülebilir rekabet avantajı sadece örgütsel yeteneklerin altında yatan bilgi tabanlı varlıkların 

yönetiminden ve işletme yeteneklerinden elde edilebilir. Bu çalışma mevcut yazından yola çıkarak 

işletmelerin bilgi tabanlı varlıklarını ve işletme yeteneklerini tanımlamalarına yardımcı olacak bir yol 

haritası sunmaktadır. Bilgi tabanlı varlıklar ve işletme yetenekleri birbirleriyle etkileşim için de ve 

örgütsel performansa etki ederek işletmeye değer katmaktadır. Başarılı bir rekabet stratejisi uygulamak 

isteyen işletmeler hangi yeteneklere ihtiyacı olduklarını bilmeleri gerekmektedir. Ayrıca yetenekler 

bilgiyle desteklenmektedir. Bu nedenle yetenekleri geliştirmek isteyen işletmeler bilgi tabanlı varlıkları 

tanımlamaları ve yönetmeleri gerekmektedir.  

Günümüzde işletmelerin varlıkarını sürdürebilmesi için bilgi itci bir güçtür. İşletmenin sahip olduğu 

bilgiler çalışanların bilgi ve yeteneklerine dayanmaktadır. Bu durum ise, bilgi tabanlı varlıkların örgütsel 

performansa ve işletmenin yeniliklerini yönetebilmesi ve geliştirebilmesi için temel bir stratejik kaldıraç 

olduğu anlamına gelmektedir.  
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Son olarak bu çalışma faydalı sonuçlar vermesine rağmen birtakım kısıtlar altında yapıldığı 

unutulmamalıdır. İlk önce işletme yöneticilerinin iş yoğunlukları nedeni çalışmaya katılımın az olması 

önemli bir kısıtı oluşturmaktadır. İkinci kısıt ise zaman ve maliyet kısıtı neden ile çalışmanın Antalya 

ili imalat işletmeleri ile sınırlı olmasıdır. Dolayısıya elde edilen sonuçların genellenmesini 

engellemektedir. İleride farklı illerde ve farklı sektörlerde yapılacak çalışmalardan elde edlecek 

sonuçlarla karşılaştırmalar yapılarak imalat işletmelerine stratejik bir yol haritası çıkarıabilir.  
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Vehicle Rotation Problem in Personnel Transport Services 
 

 

Transportation (logistics) services are an important part of staff support activities. The 

provision of the transportation activities of the personnel and the transportation in accordance 

with the requirements of the company management and personnel ' wishes and can only be 

done with a very well-functioning transportation service. For this reason, personnel 

transportation services, which are considered to be very important functions in terms of 

personnel support activities in enterprises, need to be carefully planned, controlled and 

coordinated. 

In this study, tool rotation problem and results developed for personnel transport services of 

an enterprise were studied. The management of the company requires the selection of the 

shortest and most appropriate route for personnel service vehicles, the loading capacities of 

the vehicles used in transportation, road conditions, climate conditions, depending on the 

personnel, and the maximum benefit of passenger capacity. 

In the current situation, the company provides the transportation services of its personnel 

with 45 vehicles. These vehicles bring the staff to work at 7:30 am and move from operation 

at 17:30 pm and take the staff home. In the study, the amount of fuel consumed by vehicles 

on the basis of “₺” and on the route was measured in litres. 

Personnel transportation problem was created as the problem of determining vehicle routes 

to be followed from four moving points that do not exceed the capacity and distance 

constraints connected to the central node in order to minimize the total distance travelled by 

all vehicles. As a result of the solution, the company can carry its employees in less time with 

less fuel consumption. Transportation costs have declined by percent 8. The satisfaction of 

the staff has increased. According to the results, seventy-two stops from four regions and 

forty-five vehicles carry all personnel. 

 

 

Personnel Transportation Service, Vehicle Rotation Problem, Transportation Planning 
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Personel Ulaştirma Hizmetlerinde Araç Rotalama Problemi 
 

 

Ulaştırma (lojistik) hizmetleri personel destek faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. 

Personelin ulaştırma faaliyetlerinin sağlanması ve ulaşımın şirket yönetiminin ve personelin 

istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılması ancak çok iyi işleyen bir ulaştırma hizmetiyle 

mümkün olabilir. Bu nedenle işletmelerde personel destek faaliyetleri açısından çok önemli 

bir fonksiyon olarak kabul edilen personel ulaşım hizmetlerinin dikkatlice planlanması, 

kontrol ve koordine edilmesi gereklidir.  

Bu çalışmada bir işletmenin personel ulaşım hizmetleri için geliştirilen araç rotalama 

problemi ve sonuçları işlenmiştir. İşletmenin yönetimi personel servis araçları için en kısa ve 

en uygun güzergâhın seçilmesini, ulaşımda kullanılan araçların yükleme kapasiteleri, yol 

koşulları, iklim şartları, personele bağlı olarak tespit edilmesini ve yolcu kapasitesinden 

azami ölçüde istifade edilmesini istemektedir. 

İşletmenin mevcut durumda personelinin ulaşım hizmetlerini kırkbeş araç ile sağlamaktadır. 

Bu araçlar sabah 7.30’da personeli işyerine getirmekte ve akşam 17.30’da işletmeden hareket 

edip personeli evlerine götürmektedir. Çalışmada giderler “₺” bazında ve güzergâhta 

araçların sarf ettiği yakıt miktarı “litre” cinsinden ölçülmüştür.  

Personel ulaşım problemi, tüm araçlar tarafından kat edilen toplam mesafeyi en küçükleyecek 

şekilde, merkez düğüme bağlı kapasite ve uzaklık kısıtlarını aşmayan dört adet hareket 

noktasından takip edilecek araç rotaların belirlenmesi problemi olarak oluşturulmuştur. 

Çözüm sonucunda işletmenin çalışanlarını daha az yakıt tüketimiyle daha kısa bir zamanda 

taşıyabilmektedir. Taşıma maliyetleri yaklaşıkyüzde sekiz oranında azalmıştır. Personelin 

ulaşım memnuniyeti artmıştır. Elde edilen sonuca göre dört bölgeden yetmiş iki durak ile 

kırkbeş araç tüm personeli taşımaktadır. 
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1. Giriş 

Günümüzde gelişen ve büyüme gösteren toplumlar, endüstri 4.0 sürecine girildikten sonra; mal ve 

hizmet üretiminin şekli değişmiş, verimlilik ve etkinlik kavramları çokdaha önem kazanmaya 

başlanmıştır. İşletmelerde başarılı bir yönetim ve doğru kararlar alınabilmesi için hızlı, doğru, tam ve 

zamanında bilgi akışı olması gereklidir. Bu nedenle her işletme bünyesindeki bütün faaliyetlerin daha 

verimli, etkin ve memnuniyet verici olmasını sağlayacak tedbirler almaya çalışmaktadır.  

İşletmelerin başarısını etkileyen, birçok faktör etkili olsa da ağırlıklı olarak işletme fonksiyonlarını 

yerine getiren personelin göstereceği performans ön plan çıkmaktadır. Son dönemlerde işletmeler iş 

yaşamının kalitesini arttırarak, çalışanların iş doyumu ve buna bağlı olarak performanslarını artırmaya 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir taneside personel ulaşım planlamasıdır.  

Matematiksel modelleme ile taşıt güzergâh model ve teknikleri kullanılarak taşımacılıkta maliyetler 

yönünden tasarruflar sağlanmaktadır. Güzergâh problemlerinin ana amacı, ulaşım maliyetlerinien aza 

indirgemektir. Ayrıca, servis hizmetlerinin etkinliği, müşteri memnuniyeti, güvenlik ve uygunluk gibi 

alanlarda da bu problemlerin çözümünde dikkate alınması gereken diğer önemli faydalardır. İşletmelerin 

kurumsdal personel servislerinin güzergâh ve zaman planlamasında amaç, insanların araçlarda geçirdiği 

seyahat sürelerinin en aza indirilmesidir. 

Bu çalışmada özel veya kamu sektöründe personel servis problemlerine çözüm sağlayabilecek nitelikte 

sonuçlar üreten bir araç rotalama modeli önerisi amaçlanmıştır. Personel servislerinin kat ettikleri 

toplam mesafelerin ve seyahat sürelerinin en aza indirilmesi için, varış ve duruşduraklarının sayısı ile 

her durak yeri için alternatif güzergâhlar belirlenmiştir. Model oluşturulurken öncelikle her bir durak 

belli bir yöne giden araca atanmış ve sonrasında ise her araç için atamaları yapılmış olan durakların nasıl 

bağlanacağı incelenmiştir. Bu çalışmada, ana konu olarak araç rotalama problemi incelenmiş ve problem 

analitik metotlar ile çözülmeye çalışılmıştır. 

 

2. Personel Ulaştırma Problemi Üzerine Alan Yazın 

Durduran, S. S., Gümüş, G., M., Bozdağ, A., ve Beyhan, C. H., (2018), çalışmalarında coğrafi bilgi 

sistemleri kullanılarak yaya yolları üzerinden rota eniyilemesinin önemi ve faydaları incelenmiştir. 

Ankara ili Çankaya ve Mamak ilçesindeki Çamlıtepe, Fakülteler, 50. Yıl, Ertuğrulgazi, Cebeci ve 

Abidinpaşa mahalleleri pilot bölge olarak seçilmiş ve bu bölgeler içinde araç rotalama problemi 

algoritmalarını kullanarak dağıtıcının belirtilen talep noktalarına en uygun verimlilikte erişmesine 

yönelik sıra ve rotalama çalışması yapılmıştır. 

Karakoç M., (2018), çalışmasında, tarım ürünlerinin ile gıdaların depolanması, taşınması ve 

dağıtılmasına yönelik tedarik zincirinin etkili bir biçimde yönetilebilmesi için söz konusu dağıtımın en 

az maliyetle nasıl gerçekleştirilebileceği yönelik zeki bir rotalama yaklaşımı önerilmektedir. Problemin 

çözümünde geliştirilen genetik algoritmalar ve yerel arama içeren melez meta-sezgisel bir algoritma 

önerisiyle, ayrık / bütünsel turlar içeren düşük maliyetli rota kümeleri hem süre hem de maliyet açısından 

kısa sürede ve düşük maliyetle oluşturulabilmektedir. 

Şimşek, P., ve Atan, M., (2017), çalışmalarında bir özel personel servis araçları firmasının toplam bir 

kamu kurumunda görev yapan personel için Ankara içindeki beş ayrı güzergâh içinde yirmibeş durağa 

hizmet verisiyle ilgili problem formüle edilmiştir. Mevcut uygulamada kat edilen mesafe günlük 350 

km iken 282 km’ye düşmüştür. Bu düşmeye rağmen sevk edilen araçların miktarını artmış, kaynakların 

etkin kullanılması ve gider konusunda tasarruf sağlanmıştır. 

Güzel, D., Erdal, H., ve Acar, E., (2015), çalışmalarında kolluk kuvvetlerinin motorlu araç atamalarının 

yeniden değerlendirilmesi için karar desteği sağlamak üzere, uzmanlarla yapılan görüşmeler 

çerçevesinde bir yöntem geliştirilmiştir. Önerilen yöntem ile elde edilen çözüm, mevcut atamaların 

çözümü ile karşılaştırılmış ve %12.42’lik bir performans artışı elde edilmiştir. 
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Karagül, K., ve Güngör, İ., (2013), çalışmalarındaAlanya’da faaliyet gösteren bir turizm acentesinin 

havalimanından otellere turist dağıtım uygulamaları incelenerek bundan daha iyi dağıtım planlarının 

araştırması yapılmıştır. 

Atmaca, E., (2012), çalışmasında müşteri taleplerinin zamanında ve en az maliyetle karşılanmasının 

planlanması için karmaşık bir eniyileme problemi olan araç rotalama problemi (ARP) kullanılmıştır. 

Problem için alan yazında mevcut olan eş zamanlı toplamalı ARP modeli GAMS programı kullanılarak 

çözülmüştür. Mevcut ve önerilen durum; araç sayısı, araç doluluk oranları, gidilen rota uzunlukları 

açısından karşılaştırılmıştır. 

GürgenE., (2010), çalışmasında lojistik planlama ve modelleri konusunda teorik bilgiler detaylı olarak 

verilmiştir. Lojistik planlama türleri tanımlanmış ve maliyetlerin düşürülmesi için sistemin etkin ve 

verimli bir şekilde çalışmasında uygulanabilecek matematiksel modeller konusunda tanımlayıcı bir 

çerçeve çizilmiştir. 

Eryavuz, M., Gencer, C., (2001), çalışmasında Balıkesir ordudonatım okulu personel servis araçları için 

araç rotalama problemi çözüm yöntemleri kullanılmıştır. Toplam güzergâh mesafesi en aza 

indirgenmeye çalışılmıştır.  

 

3. Yöntem ve Veri Seti 

Çalışmanın temel hedefi, personel için mevcut ulaşım sisteminin incelenmesi ve en iyi çözümü verecek 

şekilde taşıt durak yerlerinin, güzergâhların ve her güzergâhta kullanılacak taşıt cinsinin belirlenmesidir. 

Çalışma kapsamında bir özel fabrikanın il içinde dört ayrı noktadan hareket eden kırkbeş araç altıyüz 

onaltı kişi kapasitesi ile yapmış olduğu personel taşımacılığı için alternatif araç rotalama modeli önerisi 

geliştirilmiştir. 

Çalışmanın başladığı tarih itibariyle fabrikanın personel ulaşım hizmetleri kırkbeş araç ile personele 

servis sağlamaktadır. Bu servisler sabah 07.30’da personeli fabrikaya getirmekte ve akşam 17.30’da 

fabrikadan hareket etmektedir. Mevcut durumda personel için ulaştırma hizmetlerini taşeron firmalar 

karşılamaktadır. Ödemeler tek-yön ve kullanılan taşıtın cinsi temelinde yapılmaktadır. 

Fabrikanın insan kaynakları birimi; Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında işe yeni alınan personelin 

iş başlangıcında ve/veya sağlık, emeklilik vb. sebeplerle ayrılan personelin işten ayrılışında değişen 

personel sayısını karşılamak ve doğabilecek mağduriyeti önlemek açısından servis planlaması 

güncellenmektedir. İş başlangıç ve bitiş saatlerinde ulaşım hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

personelin yazılı başvuru yapması ve bu müracaatında araçlardan inmek veya binmek istediği durak 

noktasının bulunduğu adresi net ve doğru olarak belirtmesi şartı aranmaktadır. Çalışan personelin 

müracaatların alınmasını takiben, müracaat sahiplerinin belirttikleri adreslere mümkün olduğunda yakın 

olmak üzere durma noktaları belirlenmektedir. Tespit edilen durma noktaları ve bu noktalardan 

taşınacak personel sayıları incelenerek güzergâhlar belirlenmektedir. Servis hizmetlerinden istifade 

etmek isteyen personel belirttiği adrese en yakın duraktan sabah alınmak ve akşam bırakılmak üzere 

uygun güzergâh ve araca göre ulaşım planlanmaktadır. 

Sabah ve akşam saatlerinde ulaştırma hizmetleri kırkbeş farklı istikamete yapılmaktadır. Mevcut 

durumda çalışanlara toplam seksen altı durak kullanılarak hizmet verilmektedir. 

Çalışma kapsamında ulaşım araçlarının maliyetleri; amortisman bedelleri, sigorta ücretleri ve vergiler 

gibi sabit maliyetlerdir. Yakıt ve diğer periyodik bakım kapsamındaki giderler ise değişken giderlerdir. 

Amaç bu giderlerin en aza indirgenmesidir. Bu probleme ilişkin karşılaşılabilir kısıtlar; her aracın 

mevcut kapasitesinin aşılamaması, işçilerin yolda geçirecekleri toplam sürenin ön görülen belli bir 

değeri aşmaması ve işçilerin belli zaman aralıklarında belli noktalardan alınması şeklinde ifade 

edilebilir. Fabrikada ulaşımı sağlanan çalışan sayısı altıyüz onaltı ve mevcut uygulamada tüm araçlar 

tarafından kat edilen toplam uzaklık, tek yönlü taşıma için bin ondört kilometredir.  
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4. Model ve Bulgular 

Fabrika çalışanları için personel ulaşım araç rotalama problemi aşağıda tanımlanmıştır. 

 

Amaç Fonksiyonu 

En Küçük Z cij Xijk      (1) 

 

Kısıtlayı (Sınırlayıcı) Koşullar 

Yjk ≤ As     (s=1,....,z)       (2) 

Xijk ≤ Yjk         (3) 

Xijk = 1  (i=1,......,n)       (4) 

diXijk  ≤ (A)k (j=1,..,m ve k=1,...,v)      (5) 

Yjk ≤ 1  (j=1,..,m)        (6) 

 

Pozitif Olma Koşulu 

 

Xijk = 0 veya 1 bütün i, j, k değerleri için     (7) 

Yjk= 0 veya 1 bütün j, k değerleri için      (8) 

 

Yukarıda tanımlanan matematisel modelde  

 

n  = durak sayısını;  

m  = hat (istikamet) sayısını;  

z = araç çeşidi sayısını;  

As = x tipindeki araç sayısını;  

(A)k = x tipi aracın kapasitesini;  

di = “i” durağındaki talep miktarını(Her düğümde taşınan kişi sayısını);  

cij = “i” durağındaki bir kişinin “j” hattına taşınmasının tahmini ulaşım maliyetini;  


=

n

i 1


=

m

j 1


=

z

k 1


=

m

j 1


=

m

j 1


=

v

k 1


=

n

i 1


=

v

k 1
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göstermektedir.  

 

“i” durağındaki kişiler “k” aracı ise bu değer 0 olmaktadır;Yjk = 1. Eğer “k” tipi araç “j” hattına 
atanmışsa Yjk = 1 değerini almakta, atanmamışsa 0 olmaktadır. 

Tanımlanan modelde (1) nolu eşitlik, duraklar ile en yakınındaki hat arasında kalan mesafenin en aza 
indirileceğini göstermektedir. Eşitlik (2), belirlenmiş hatlar için yapılan araç dağıtımında, eldeki araç 
sayısının geçilmemesini sağlamaktadır. Bir durağın sadece belli bir hatta atanıp atanmadığı ise eşitlik 
(3) tarafından kontrol edilmektedir. Eşitlik (4) de belli bir duraktaki personelin o hatta tahsis edilmiş bir 

araç tarafından taşınacağını göstermektedir. Eşitlik (5) ise, belli bir araç tipi için olan toplam talebin, 

araç kapasitesini aşmamasını kontrol etmektedir. Daha sonra belli araç tiplerinin belli hatlara atanması 

eşitlik (6) ile yapılmaktadır. Son olarak ise eşitlik (7) ve (8) daha önce bu modelde tanımlanmış olan 

karar değişkenlerinin alabileceği değerleri açıklamaktadır. 

İlk aşamada personel konutlarına karşılık gelen bir grup noktanın mevcut karayolu haritası üzerinde 

coğrafi yerleri belirlenmiştir. Bu aşamada personelin adres verileri ile harita üzerindeki mevcut bilgilerin 

birbirleri ile uyumluluğu kontrol edilmiştir. Aynı sokaktaki apartman numaralarından birbirlerine yakın 

adresler tespit edilerek gerekli işaretlemeler yapılmıştır. Ulaşım hizmetleri birimi personelin duraklara 

yürüme mesafesinin dörtyüz metreyi aşmamasını istemektedir. Bu kısıt göz önüne alınarak, adreslere 

karşılık gelen noktalar gruplandırılmış ve her gruba bir durak atanmıştır. 

Personelin beyan ettiği adreslerin ve taşıtların durma noktalarının dağılım durumu incelenmiştir. 

Bunların birbirinden ayırt edilebilecek kümeler oluşturdukları görülmüştür. Uzak gruplar gerçeğinden 

hareketle dört bölüme ayrılmıştır. Ulaşım güzergâhı oluşturulurken durma noktasının içinde yer aldığı 

bölge belirleyici bir etken olmuştur. Kapasite kısıtı olarak altıyüz kırksekiz kişi yani onsekiz minibüs ve 

on iki midibüs kapasitesi alınmıştır. 

Fabrika personelinin taşınacağı durak sayısı yetmiş iki ve şubelerdeki araçların bu noktalardan personeli 

alıp işyerine getireceği yol boyunca kat edeceği şube çıkış noktası ile duraklar arası mesafe kilometre 

cinsinden aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo 1.Durakların Servis Merkezine Olan Uzaklıkları 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 

S1 9,0 8,5 8,0 7,0 6,5 7,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

S2 7,0 6,5 6,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5 

S3 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 5,5 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 10,5 

S4 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 

 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 

S1 3,5 4,0 4,5 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 3,5 8,5 3,5 

S2 9,0 9,5 10,0 12,0 13,0 13,5 15,0 15,5 4,0 6,0 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 

S3 11,0 10,5 10,0 11,5 12,0 12,5 14,0 14,5 6,5 7,5 8,0 6,5 6,0 4,5 4,0 

S4 7,5 7,0 6,5 8,0 8,5 9,0 11,0 12,0 5,0 6,5 7,0 5,0 5,5 7,0 7,5 

 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 

S1 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0 7,0 6,5 6,0 7,0 8,0 

S2 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 6,5 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 5,0 

S3 3,5 3,0 4,0 4,5 6,0 3,0 2,5 2,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 

S4 8,0 9,0 8,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,5 4,0 5,0 7,0 7,5 9,0 9,5 10,0 

 D44 D45 D46 D47 D48 D48 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 

S1 8,5 9,0 7,0 10,0 10,5 11,0 9,5 8,0 7,5 7,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 

S2 6,0 7,0 8,0 6,5 5,5 3,5 3,0 3,5 5,0 5,5 7,0 8,0 8,5 9,0 5,0 

S3 5,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,5 9,0 10,0 8,5 7,0 6,0 5,0 7,0 8,0 8,5 

S4 9,0 8,0 7,0 7,5 8,0 9,5 10,0 11,0 12,5 9,0 8,0 7,0 5,0 6,0 7,5 

 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70 D71 D72 

  

S1 10,0 11,5 12,0 11,5 13,0 14,0 15,5 16,0 15,0 14,0 2,5 3,0 4,0 4,5 

S2 4,0 3,5 5,0 5,5 6,0 12,0 14,0 15,0 14,0 12,5 10,0 8,0 9,0 10,0 

S3 9,5 9,0 8,0 7,0 6,0 8,0 8,5 10,0 8,0 7,0 7,0 7,5 9,0 9,5 

S4 8,0 7,0 6,5 5,0 3,0 2,0 3,0 3,5 4,5 6,0 9,0 9,5 11,0 10,0 

 

Fabrika personeline şubelerce tahsis edilen kapasiteleri herbiri içinyüzellidört kişi olarak alınmıştır. 

Buna göre Şekil 1’de oluşturulan modelin WinQSB paket programındaki tanımlama alanı verilmiştir. 
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Şekil 1.Modelin WinQSB Paket Programına Aktarılması 

Tablo 3’de Modelin çözüm sonuçları verilmiştir. 

Tablo 3.Modelin Çözüm Sonuçları 

Nereden Nereye 
Yolcu 

(kişi) 

Birim 

Maliyet(₺) 

Toplam 

Maliyet(₺) 

Mesafe (km) 

- gidiş geliş 

Dağıtım_1 DURAK_9 1 3,0 3,0 

524 

Dağıtım_1 DURAK_10 6 2,5 15,0 

Dağıtım_1 DURAK_11 5 2,0 10,0 

Dağıtım_1 DURAK_12 2 2,5 5,0 

Dağıtım_1 DURAK_13 7 3,0 21,0 

Dağıtım_1 DURAK_17 10 3,0 30,0 

Dağıtım_1 DURAK_18 16 2,5 40,0 

Dağıtım_1 DURAK_19 15 2,0 30,0 

Dağıtım_1 DURAK_20 18 2,0 36,0 

Dağıtım_1 DURAK_21 10 2,0 20,0 

Dağıtım_1 DURAK_23 4 2,5 10,0 

Dağıtım_1 DURAK_24 16 2,0 32,0 

Dağıtım_1 DURAK_69 12 2,5 30,0 

Dağıtım_1 DURAK_70 8 3,0 24,0 

Dağıtım_1 DURAK_71 18 4,0 72,0 

Dağıtım_1 DURAK_72 6 4,5 27,0 
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Nereden Nereye 
Yolcu 

(kişi) 

Birim 

Maliyet(₺) 

Toplam 

Maliyet(₺) 

Mesafe 

(km) - gidiş 

geliş 

Dağıtım_2 DURAK_4 4 5,0 20,0 

546 

Dağıtım_2 DURAK_5 4 5,5 22,0 

Dağıtım_2 DURAK_7 14 5,0 70,0 

Dağıtım_2 DURAK_8 2 5,5 11,0 

Dağıtım_2 DURAK_22 8 4,0 32,0 

Dağıtım_2 DURAK_40 8 5,0 40,0 

Dağıtım_2 DURAK_41 10 4,5 45,0 

Dağıtım_2 DURAK_42 16 4,0 64,0 

Dağıtım_2 DURAK_43 6 5,0 30,0 

Dağıtım_2 DURAK_48 6 5,5 33,0 

Dağıtım_2 DURAK_49 8 3,5 28,0 

Dağıtım_2 DURAK_50 26 3,0 78,0 

Dağıtım_2 DURAK_51 4 3,5 14,0 

Dağıtım_2 DURAK_52 6 5,0 30,0 

Dağıtım_2 DURAK_53 8 5,5 44,0 

Dağıtım_2 DURAK_58 2 5,0 10,0 

Dağıtım_2 DURAK_59 2 4,0 8,0 

Dağıtım_2 DURAK_60 14 3,5 49,0 

Dağıtım_2 DURAK_61 6 5,0 30,0 
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Nereden Nereye 
Yolcu 

(kişi) 

Birim 

Maliyet(₺) 

Toplam 

Maliyet(₺) 

Mesafe (km) 

- gidiş geliş 

Dağıtım_3 DURAK_1 2 3,5 7,0 

468 

Dağıtım_3 DURAK_2 2 4,0 8,0 

Dağıtım_3 DURAK_3 3 4,5 13,5 

Dağıtım_3 DURAK_6 3 5,5 16,5 

Dağıtım_3 DURAK_27 6 4,5 27,0 

Dağıtım_3 DURAK_28 4 4,0 16,0 

Dağıtım_3 DURAK_29 18 3,5 63,0 

Dağıtım_3 DURAK_30 4 3,0 12,0 

Dağıtım_3 DURAK_31 14 4,0 56,0 

Dağıtım_3 DURAK_32 18 4,5 81,0 

Dağıtım_3 DURAK_34 6 3,0 18,0 

Dağıtım_3 DURAK_35 4 2,5 10,0 

Dağıtım_3 DURAK_36 1 2,0 2,0 

Dağıtım_3 DURAK_39 6 4,0 24,0 

Dağıtım_3 DURAK_44 4 5,0 20,0 

Dağıtım_3 DURAK_45 20 4,0 80,0 

Dağıtım_3 DURAK_46 10 5,0 50,0 

Dağıtım_3 DURAK_47 9 6,0 54,0 

Dağıtım_3 DURAK_54 12 6,0 72,0 

Dağıtım_3 DURAK_55 8 5,0 40,0 
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Nereden Nereye 
Yolcu 

(kişi) 

Birim 

Maliyet(₺) 

Toplam 

Maliyet(₺) 

Mesafe 

(km) - gidiş 

geliş 

Dağıtım_4 DURAK_14 9 7,5 67,5 

490 

Dağıtım_4 DURAK_15 5 7,0 35,0 

Dağıtım_4 DURAK_16 4 6,5 26,0 

Dağıtım_4 DURAK_22 2 5,0 10,0 

Dağıtım_4 DURAK_23 4 6,5 26,0 

Dağıtım_4 DURAK_25 6 5,0 30,0 

Dağıtım_4 DURAK_26 14 5,5 77,0 

Dağıtım_4 DURAK_33 12 5,5 66,0 

Dağıtım_4 DURAK_37 6 4,0 24,0 

Dağıtım_4 DURAK_38 18 5,0 90,0 

Dağıtım_4 DURAK_47 3 7,5 22,5 

Dağıtım_4 DURAK_56 6 5,0 30,0 

Dağıtım_4 DURAK_57 4 6,0 24,0 

Dağıtım_4 DURAK_62 8 5,0 40,0 

Dağıtım_4 DURAK_63 4 3,0 12,0 

Dağıtım_4 DURAK_64 6 2,0 12,0 

Dağıtım_4 DURAK_65 4 3,0 12,0 

Dağıtım_4 DURAK_66 4 3,5 14,0 

Dağıtım_4 DURAK_67 10 4,5 45,0 

Dağıtım_4 DURAK_68 25 6,0 24,0 

 

Tablo 3’de verilen sonuçlar incelendiğinde; fabrikaya çalışa perdonelin ulaşım servisinin yapılması yani 

altıyüz onaltı personelin iş yerlerine taşınabilmesi için oniki midibüs ve onaltı minibüsün toplam bin 

ondört km. (tek sefer için) yol alması gereklidir. 

Servisler için ayda (bir ay yirmi iki işgünü olarak alınmıştır.) kaydedilecek km.’den aylık yakıt maliyeti, 

aylık bakım-onarım giderleri ve aylık vergi giderleri toplanarak, servis maliyetleri bulunabilir. Her 

serviste kullanılacak araçlar minibüs veya midibüs olduğundan her km. tüketilen yakıt tutarı servisteki 

araçlara göre ağırlıklı ortalamadan hesaplanabilir. Minibüs için her km.’de tüketeceği yakıt tutarı 0,394₺ 

ve midibüs için 0,507₺’dir. Bu taşıma için toplam yakıt gideri 118.391₺ olur. Ayrıca her minibüs için 

verilen yıllık vergi tutarı 4.157₺ olmak üzere minibüs için toplam yıllık vergi tutarı 66.512₺ ve midibüs 

için yıllık vergi gideri 3.466₺ olmak üzere midibüs için toplam yıllık vergi tutarı 41.592 ₺ olarak 

hesaplanabilir. Taşıma firmasının bakım – onarım giderleri 108.168₺ ve vergi giderleri 108.104₺’dir. 

Buna göre toplam gider 216.272₺ olur. Şirketin yukarıda belirtilen maliyetler dışında ücretler, sigorta 

ve sabit maliyetler olmak üzere 324.085₺daha maliyeti vardır.Sonuç olarak tüm giderlerin toplamı 

658.748₺’dir. Şirket fabrikanın taşıma ihalesini 745.114₺’ye almıştır. Şirketin personel taşımasından 

elde ettiği net kar 86.366₺’dir. 
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5.Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, bir fabrikanın personel servis araçlarının rotalarının belirlenmesi problemi ele alınmıştır. 

Ulaşım hizmetleri birim amirliğiyle yapılan görüşmelerle, çalışmanın içeriği ve odak noktası tespit 

edilmiştir. Bu konuda seçenekler ele alınmış, çalışma alt basamaklara ayrılmıştır. Öncelikle temel unsur 

olan personel adresleri, harita ve krokilere aktarılmıştır. Müteakiben bu adresler durma noktalarının 

oluşturulması maksadıyla gruplanmıştır. Bundan sonraki basamak, kabaca belli olan durakları yürüme 

ve zaman kısıtı göz önünde tutularak düzenlemek olmuştur. Duraklarda gruplanmış ve her grup içinde 

en uygun güzergâh oluşturulmuştur. 

Problem, bir serim üzerinde tüm araçlar tarafından kat edilen toplam mesafeyi enküçükleyecek şekilde, 

merkez düğüme bağlı kapasite ve uzaklık kısıtlarını aşmayan dört adet hareket noktasından takip 

edilecek rotaların belirlenmesi problemi olarak değerlendirilmiştir. 

Personel daha az yakıt tüketimiyle daha kısa bir zamanda taşınabilmektedir. Mevcut uygulamada kat 

edilen mesafe günlük bin yetmişbeşkm iken bin onüçkm ye düşmüştür. 

Mevcut uygulamada kırkbeş araç ile bin yetmişbeş km. yol katedilirken, önerilen çözümle altmışiki km. 

azaltılan bu mesafeye ulaşım hizmetinin sağlanması için yirmisekiz aracın görevlendirilmesinin yeterli 

olduğu görülmektedir. Çalışmada, yetmiş iki adet yeni durak tespit edilmiş ve önerilen çözümle yüzde 

sekiz oranında bir maliyet indirimi öngörülmüştür. Yıllık kâr 86.366₺’ye yükselmiştir. 
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Investment and Financing Problem in Turkish Shipbuilding Industry 
 

 

This study has basically two aims. First, to draw attention to the fact that the shipbuilding 

industry between marine industries is one of the most important sectors to improve our 

seafaring. The second aim is to underline that the knowledge, experience and international 

success gained so far should be supported by the state and the private sector; to address the 

issue of investment, the difficulty in access to finance and the need to remove financial 

barriers to the sector. 

Since marine industries are generally considered in terms of income generating sectors; 

shipbuilding industry is one of the most important actors in the maritime sector. In this study, 

the current situation of the shipbuilding industry and the activities and development of other 

countries in this field were examined. In addition, the demand, supply, incentive and cost 

issues in the industry were mentioned. The problems of resource allocation in terms of ship 

investments and financing of firms in the production sector were tried to be put forward. 

The subject is supported by a field study on the importance of investment and financing for 

the shipbuilding industry. Survey method was used as data collection tool. The evaluation of 

some investment and financing proposals was requested from some member companies 

managers of Turkish Shipbuilding Sector Association, which represents a large part of the 

Turkish shipbuilding industry. The questionnaire also includes an open-ended question and 

one multiple-choice question for the future of the sector. The findings show that the financing 

problem is at the top of the sector's needs. It is noteworthy that access to finance should be 

easier and that reducing financing costs will pave the way for investments. It was emphasized 

that the development of shipbuilding industry should be adopted as a national policy. 

It is hoped that the analyzes, results and recommendations in the study will contribute to the 

shipbuilding industry and will be a resource for similar research. 

 

 

Maritime, Marine Industry, Shipbuilding Industry, Investment and Financing Problem in 

Shipbuilding Industry  
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Türk Gemi İnşa Sanayinde Yatırım ve Finansman Sorunu 
 

 

Bu çalışmanın temelde iki amacı vardır. Birincisi, deniz endüstrileri arasındaki gemi inşa 

sanayinin, denizciliğimizi geliştirecek en önemli sektörlerden olduğuna dikkat çekmektir. 

İkinci amaç ise, bugüne kadar edinilen bilgi, tecrübe ve uluslararası başarının devlet ve özel 

sektör tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek; yatırım konusuna, finansmana 

erişimdeki güçlüğe ve sektörün önündeki finansal engellerin kaldırılması gerektiğine işaret 

etmektir. 

Deniz endüstrileri, genelde gelir getiren sektörler üzerinden düşünüldüğünden; gemi inşa 

sanayi, denizcilik sektörünün en önemli aktörlerindendir. Çalışmada, gemi inşa sanayinin 

bugünkü durumu ile diğer ülkelerin bu alandaki faaliyetleri ve gelişimi incelenmiştir. 

Bununla birlikte sanayideki talep, arz, teşvik ve maliyet konularına değinilmiştir. Üretim 

sektöründeki firmaların gemi yatırımları ile finansman konusundaki kaynak tahsisi sorunları 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Konu, yatırım ve finansman konusunun gemi inşa sanayi açısından önemine yönelik bir alan 

araştırması ile desteklenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Türk 

gemi inşa endüstrisinin büyük bir kısmını temsil eden Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri 

Birliği’ne üye şirketlerden bazı yöneticilerden, yatırım ve finansman konusunu içeren 

önermeleri değerlendirmeleri istenmiştir. Ankette ayrıca, bir adet açık uçlu ve bir adet 

sektörün geleceğine yönelik çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Bulgular, finansman 

probleminin sektörün ihtiyaçlarının başında olduğu göstermektedir. Finansmana erişimin 

daha kolay gerçekleşmesi gerektiği ve finansman maliyetlerinin düşürülmesinin yatırımların 

önünü açacağı görüşü öne çıkmaktadır. Gemi inşa sanayinin gelişmesinin milli bir politika 

olarak benimsenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

Çalışmadaki analizlerin, sonuçların ve önerilerin gemi inşa sanayine katkı yapması ve benzer 

araştırmalar için bir kaynak teşkil etmesi ümit edilmektedir. 
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Giriş 

Dünya ticareti genellikle deniz vasıtaları ile deniz yolları kullanılarak yapıldığından ülkeler nezdinde 

deniz taşımacılığı; politik, ekonomik ve stratejik öneme sahiptir. 

Odak noktasında gemilerin bulunduğu denizcilik sektörünün altyapısını, limanlar ve tersaneler meydana 

getirmektedir. Fakat tüm denizcilik endüstrileri içerisinde, gemi inşa sanayi gibi döviz getirisi olan, 

kurulduğu bölgede istihdamı artıran, bölgesel ticaretin gelişip güçlenmesine katkı sağlayan başka bir 

sanayi kolu bulunmamaktadır. 

Denizlerin yerkürenin %71’ini kaplaması, dünya nüfusunun çok büyük bir bölümü olan üçte ikisinden 

fazlasının deniz kıyılarında yaşıyor olması, yüz elliden fazla denize kıyısı olan devletin varlığı ve 

uluslararası ticaretin yaklaşık %90’ının denizler aracılığıyla yapılması, devletleri denizlerde bir güç 

oluşturmaya ve deniz güvenliğine önem vermeye yöneltmiştir (Akçadağ, 2015: 2). Bu durum, üç tarafı 

denizlerle çevrili, 8.333 kilometrelik sahile haiz olan Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla dünyanın en 

önemli ticaret ve enerji güzergâhları üzerinde olması ve özellikle mevcut insan kaynakları potansiyeli 

göz önüne aldığında, dünya deniz ticaretinde büyük söz sahibi olması gerektiği yönünde yüksek 

beklentileri beraberinde getirse de Türkiye’nin dünya deniz ticareti pastasından aldığı payın oldukça 

düşük olduğu görülmektedir (Şen, 2009: 53; Douglas-Westwood, 2005: 13). 

Denizcilik sektörlerinden özellikle gemi inşa sanayimiz, 2008 yılına kadar bu alanda birçok ülkenin 

önüne geçerek bir marka olma noktasına gelmiştir. 2008 yılında Avrupa'da, yeni gemi sipariş adedinde 

Almanya'nın ardından 2'nci sırada yer almıştır. Yerli katkı oranı %50'nin üzerinde olan gemi inşa sanayi, 

ana ve yan sanayi istihdamı ile devlete önemli boyutta vergi geliri sağlamıştır. Ancak, 2008 yılında 

başlayan küresel finansal kriz ile birlikte bütün dünyada gemi inşa sanayi sektöründe bir daralma 

yaşanmış ve ülkemiz de bu olumsuz dalgalanmadan büyük oranda etkilenmiştir. Krizin, denizcilik 

sektörüne finansman sağlayan bankaları etkilemesi, uzun vadeli bir inşaat projesi olan yeni gemilerin 

finansmanında problemleri beraberinde getirmiş, finansmana erişim zorlaşmış ve gemi değerlerinin 

düşmesine neden olmuştur. 

Bu çalışma ile gemi inşa sanayinin mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek, sektöre yönelik 

planlı bir destek mekanizmasının hazırlanması gerektiğine, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedef ve 

politikaların belirlenmesinin önemine işaret edilmiş; çalışmanın bulgularının, gemi inşa sanayinin 

birincil önceliğinin, sermaye, finansman maliyeti ve uzun vadeli finansmana erişim olduğu 

vurgulanmıştır. Bunun için de bankacılık sektöründe ihtisas bankacılığının özendirilmesi ve denizciliğin 

gelecek dönemler için stratejik alan kabul edilerek bir devlet politikası olarak benimsenmesi gerektiği, 

dünya denizcilik sektöründe başarılı olan ülkelerden örnekler ile ortaya koyulmuştur. 

Finans problemlerinin giderilmesi ile gemi inşa sanayinde bir canlılık yaşanacaktır. Eş zamanlı olarak 

limanların gelişimi sağlanacak ve ülke denizcilik potansiyelinin ortaya çıkmasıyla birlikte transit 

taşımacılık önemli bir değer haline gelecektir. Ayrıca katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracatı, 

istihdamda yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında gemi inşa sanayi başı çekecektir. 

1. Denizcilik Endüstrileri İçerisinde Gemi İnşa Sanayi 

Denizcilik ekonomisini meydana getiren denizcilik endüstrileri, 2005 yılında Douglas-Westwood 

Limited tarafından hazırlanan World Marine Markets raporunda sektörel bazda isimlendirilerek 

tanımları yapılmıştır (Douglas-Westwood, 2005: 7). Rapordaki denizcilik sektörleri Tablo 1’de 

verilmiştir; 
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Tablo 1.1: Deniz sektörleri (Douglas-Westwood, 2005: 7) 

• Deniz Taşımacılığı  

• Deniz Turizmi 

• Off Shore ve Gaz 

Endüstrisi 

• Deniz Ürünleri (Gıda) 

• Yan Sanayi 

• Balıkçılık 

• Gemi İnşa Sanayi 

• Askeri Gemi İnşa 

• Limanlar  

• Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği 

• Yat ve Gezi Tekneleri 

İnşa 

• Kurvaziyer Turizmi 

• Denizcilik Ar-Ge 

• Deniz Servis Endüstrisi 

• Denizde Yenilenebilir 

Enerji 

• Deniz Güvenlik ve 

Kontrol 

• Okyanus Sörveyleri 

• Denizcilik Eğitimi 

• Denizaltı Teknolojisi 

• Denizaltı Taşıtları 

 

 

Deniz endüstrilerinin önem derecesinin, ülkeler açısından iş imkânları ve üretim seviyelerine göre 

değişiklik göstermektedir. Ülkeler, kendi kaynak ve olanaklarına göre bazı sektörlere ağırlık verirken, 

diğerlerine daha az önem verebilirler. Bu kararlar, genelde ülkelerin politikaları, vizyonları ve stratejik 

planları ile ilgilidir.  

Örnek olarak, İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasının ardından Singapur’un 1959-1990 yılları 

arasında başbakanlığını yapmış olan Lee Kuan Yew’in şu sözleri önemlidir:  

"Bir ülkenin kalkınması için, kazanacak sektörler seçilir. Piyasayı ele geçirecek kalemler, beceriler 

üzerinde yoğunlaşırsınız.",  

Singapur başlangıçta deniz ulaşımını ve gemi bakım-onarımını seçmiştir. Gemi inşaatı, petrol 

platformları, yayıncılık ve elektronik bu sektörleri izlemiştir. Planlı olarak ucuz işçilik temeline dayanan 

rekabetten, batıda korunan tekstil ve hazır giyim sektörlerinden kaçınmıştır. Yatırımlarını liman, 

havalimanı ve haberleşme alanlarında sürdürmüştür (Kozlu, 1999: 146). 

1.1 Gemi İnşa Sanayi 

Gemi inşa sektörünün kendine has bazı özellikleri vardır. Bu sektördeki yan sanayi gereksinimi diğer 

sektörlerden daha fazladır. Dolayısıyla gemi inşa sanayinin gelişmesi, yan sanayisinin de gelişimini 

sağlamaktadır. Sektörün ihracat kapasitesi yüksek olduğundan teknolojik seviyesinin geliştirilmesi ve 

teşvik edilmesi her zaman gündemdedir. Bununla birlikte istihdam kapasitesi çok yüksektir. İşçi başına 

düşen yatırım maliyeti düşük olmakla birlikte istenilen insan gücünün temini kolaydır. 

İşsizlik oranlarının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde, gemi inşa sanayine devlet teşvikleri 

verilmesinin sebeplerinden biri de budur. Emek yoğun bir sanayi olması nedeniyle çok fazla işçi 

istihdam edilebilmektedir. Bu durum, doğal olarak maliyetlere yansımakta ve işçilik maliyetlerinin 

düşük olduğu ülkeler, sektörde avantajlı olmaktadır. Uzak Doğu ülkeleri Çin, Güney Kore ve Japonya 

bu yolla kalkınarak hayat standartlarını yükseltmiş, işsizliği azalttığı gibi işçilik maliyetlerini de 

düşürmüştür (Ünal, 2018: 161). 

Şekil 1.1’de gemi siparişlerinin dünyadaki dağılımı incelendiğinde ilk üçünü bu ülkeler oluşturmaktadır. 

Şekil 1.2’de, toplam siparişlerin neredeyse tamamının yine bu üç ülke tarafından %93,5 oranla alındığı 

görülmektedir. Bu ülkeler, maliyetlerdeki düşük işçilik giderlerinden kaynaklanan sipariş avantajını, 

teknoloji ve bilgiye yatırım yaparak pekiştirmekte, tecrübeye dönüştürmektedirler. Yatırımcılara teşvik 

ve finansman kolaylıkları sağlayarak sektördeki gelecek konumlarını sağlamlaştırmaktadırlar. 
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Sektör 4 temel grup altında sınıflandırılmaktadır:  

1. Kuru Yük / Petrol Gemileri: Ham petrol tankerleri ve kuru yük gemileri, endüstriyel tüketicilere 

yönelik enerji, mineral, maden cevheri ve tarım ürünlerini taşırlar.  

2. Konteyner Gemileri: Ağırlıklı olarak mamul ve yarı mamul olmak üzere, ikinci dereceden 

endüstriyel ürünleri dünya pazarlarına ulaştırmakta kullanılmaktadır.  

3. Uzmanlaşmış Taşıma Gemileri: Spesifik bir alana yönelik olarak enerji (LPG, LNG gemileri 

gibi) ve gıda (soğutma sistemli gemiler gibi) sektörlerine hizmet ederler.  

4. Eğlence ve Seyahat Gemileri: Feribot, kruvaziyer ve turizm amaçlı seyahat gemileri. 

 

Güney Kore; tanker, kimyasal tanker, dökme yük, konteyner, araba taşıyıcı, LPG, LNG, yolcu gemisi 

konusunda sektörde söz sahibidir. Japonya’ya olan siparişler genellikle tanker, kimyasal tanker, dökme 

yük, genel kargo, konteyner, Ro-Ro, araba taşıyıcı, LPG, LNG alanındadır. Çin ise tüm bu kategorilere 

hitap etmekte ve tersane kapasitelerinde önemli artışlara giderek sektörde kalıcı lider ve söz sahibi 

olmayı hedeflemektedir. Bu yatırımları ve destek politikaları ile zaman zaman dünya çelik fiyatlarında 

dalgalanmalara bile neden olmaktadır. Üretim ve ithalatına kesintisiz devam eden Çin, sektördeki 

konumu nedeniyle bazen faaliyetlerini yavaşlatarak ürünlerin fiyatları bile etkilemektedir. Bu durum, 

Çin’e fiyat-rekabet avantajı kazandırmaktadır (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2014; TÜSİAD, 2010: 11). 

 

Türkiye ekonomisine, yeni gemi üretiminden 1,5 milyar dolar katkı sağlayan Türk gemi inşa sanayi, 

1995-2001 yılları arasında toplam 836.000 DWT’lik 166 adet gemi projesini teslim etmiştir. Türkiye 

tersaneleri bu yıllar arasında, başta kimyasal tanker siparişleri olmak üzere genel gemi siparişlerinde 

dünya 4.’lüğüne kadar yükselmiştir. Fakat Şekil 1.3’te görülen, 2008 global ekonomik krizinin bir 

sonucu olan sipariş iptalleri ve düşüşü nedeniyle, 2013 yılında toplamda 173.797 DWT’lik 21 adet gemi, 

2014 yılında ise toplam tonajı 130.267 DWT olan 16 adet gemi, 2015 yılında ise tonajı 120.019 DWT 

olan 21 adet geminin teslimini gerçekleştirebilmiştir (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2014: 1). 
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Şekil 1.1: Gemi Siparişlerinin ülkelere dağılımı 

(Milyon CGT) Clarkson Research Servive, 01/2016). 
Şekil 1.2: Gemi siparişlerinin ülkelere dağılımı 

(Adet) (Clarkson Research Servive, 01/2016). 
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Şekil 1.3: Türkiye’nin 2003-2015 yılları arasında teslim ettiği gemi sayısı (Adet) 

(Clarkson Research Servive, 01/2016). 

 
 

Gemi teslimi 2008 yılına kadar hep olumlu seyretmiş, fakat sektör takip eden yıllardaki yetersiz talep 

ve sipariş iptalleri sonucu bir ciddi bir daralma yaşamıştır. Bu dönemde gemi değerleri düşmüş, buna 

paralel olarak sektörde ciddi bir finansman sorunu yaşanmıştır. Piyasa, günümüzde de baskı altındadır. 

 

1.2 Gemi İnşaatında Ne Durumdayız? 

2008 finansal krizi, 1929 ekonomik bunalımından sonra gerçekleşen en ciddi kriz olarak 

değerlendirilmektedir. Finansal sektörün yanında reel sektör de ciddi şekilde etkilemiştir. Tüm dünya 

ekonomilerine etki etmesi sebebiyle küresel bir niteliğe bürünen kriz, büyük ekonomik çöküşlere sebep 

olmuştur (Öcal, 2011: 204). 

Deniz ticaret sektöründe daralma ve genişleme dönemleri ortalama 3 yıl sürerken bu kez beklenenin 

aksine çok uzun sürmüştür ve halen devam etmektedir. Bu nedenle analistler, krizin dönemsel değil 

yapısal olduğunu belirtmektedir. Deniz ticareti sektörü önceleri domino etkisi ile dolaylı bir etkilenme 

yaşarken, yükselen piyasa koşullarının sağladığı talep artışına cevap vermek üzere yapılan aşırı gemi 

tonajı siparişleri ve arzı ile aşırı tonajdan kaynaklanan gerçek bir deniz ticareti krizi ile karşılaşmıştır 

(Şişmanyazıcı, 2015: 68). 

Navlun ücretleri, gemi fiyatları ve kiralarının yüksekliği gibi nedenlerle deniz taşımacılığına olan talepte 

de azalmalar yaşanmıştır. Bu durum gemi sahipleri ve gemi operatörleri üstünde baskıya neden 

olmuştur. 2008 yılının ilk çeyreğinde, gemi finansmanı için bankalar 14,1 milyar dolar kredi verirken, 

2010 yılının ilk çeyreğinde aynı kredi miktarı 25,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler, 

bankaların da yeni gemi inşasını finanse etmekten kaçınmasına neden olmuştur (UNCTAD, 2011: 152). 

Krizin Türkiye’de reel sektöre etkisi, üretimdeki daralmayla bağlı olarak ekonomik büyümede 

yavaşlama, istihdam oranında ve dış ticaret hacminde azalma olarak gerçekleşmiştir. Belirsiz ve 

dengesiz ortam, kredi mekanizmasının düzgün çalışmasına engel olmuş, bu durum reel kesimin 

borçlanma olanaklarını daraltmış ve borçlanma maliyetlerini büyük ölçüde arttırmıştır. 

Bununla birlikte, küresel çapta yaşanan fon teminindeki zorluklar ihracata daralma olarak yansımıştır. 

Türkiye ekonomisi kendini dış kaynakla finanse ederek büyümeyi tercih ettiğinden, mali ve ticari 

sıkışmanın ciddi boyutlara ulaşması ekonomideki daralmayı beraberinde getirmiştir. Küçülme, 

yatırımların durmasına neden olmuş, dış ticaret hacmini azaltarak ithalata bağlı ihracat kalemlerinin 

ağırlıkta olduğu gemi inşa sanayi gibi dışa bağımlı sektörleri olumsuz etkilemiştir (Kalaycı v.d., 2015: 

173; TÜRKLİM, 2010: 51). 

2008 ekonomik krizinden Türk deniz ticari filosu ciddi şekilde etkilenmiştir. Daralan dünya ticaret 

hacmi, gemi arzının talebinden fazla olmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda gemi fiyatları ve 

navlunlar düşmüştür. Takip eden süreçte yeni gemi inşa sözleşme iptalleri yaşanmıştır. Birçok gemi 

inşası yarım kalmış, eldeki yeni inşa edilmiş gemiler ikinci el piyasalarda değerinin çok altına satılmıştır. 

Sermayeleri zayıf ve borçlu şirketler; haciz işlemleriyle karşılaşmış, yönetimleri değişmiş ya da iflas 

istemek durumunda kalmıştır. 
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2009 yılında global kriz etkisini daha da artırmıştır. Gemi yan sanayi ihracatı önceki yıla oranla %71 

oranında azalarak 3,1 milyon dolara gerilemiştir. Daha çok İran, ABD, Yunanistan, Almanya, 

Yunanistan’a yapılan bu ihracat gemi yan sanayi için oldukça önemlidir. 2010 yılında krizin sert etkisi 

biraz yumuşamış, bu alandaki ihracat %42 oranında yükselmiş ve 4,4 milyon dolara çıkmıştır. 2011 

yılında yükseliş trendi devam etmiş ve %29’luk bir artışla 5,7 milyon doları görmüştür (T.C. Ekonomi 

Bakanlığı, 2014: 3). 

Krizin etkilerinin 2009 ve 2010 yıllarında yumuşamasının ana nedeni tersanelerin bakım-onarım 

faaliyetlerine yönelmesi ve 2011 senesinde mevcut yükselmenin sürmesidir. Bu sebepledir ki, 2011 

yılında yeni gemi ve yat ihracatı 2010 yılına oranla %15 artış göstermiştir (GİSBİR, 2011: 4). 

Şekil 1.4’te görüldüğü gibi; tersane sayısı 2002 yılında 37, 2008 yılında 58 adettir. Bu rakam 2016 

yılında 80’e ulaşmıştır. Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de yoğunlaşmış olan tersanelere ek olarak, 

yatırım sürecinde bekleyen 38 adet tersane bulunmaktadır. Faal tersane sayılarında yaşanan artışa 

rağmen üretimin düşmesi nedeniyle Türkiye tersaneleri, Uzakdoğu tersaneleriyle rekabetten çok uzaktır 

(İMEAK DTO, 2017: 117). 

Şekil 1.4: 2002-2016 faal tersane sayısı (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Veritabanı, 

Nisan 2017). 

 
 

Tersanelerin sipariş durumu, Aralık 2008’de 260 adet iken, Şubat 2009 itibariyle 244’e gerilemiş; Aralık 

2008’de 4,34 milyon DWT olan sipariş tonajı da yine Şubat 2009 itibariyle 4,17 DWT’ye düşmüştür. 

Küresel ekonomik krizin etkisinin yoğun olarak hissedildiği Ekim 2008’den 2010 yılı sonuna kadar 1,52 

milyon DWT’lik 110 adet geminin siparişi iptal edilmiş veya ertelenmiştir. 2017 senesi Ocak ayı 

itibariyle Türk tersaneleri ancak 40 adet gemi siparişi alabilmiştir (İMEAK DTO, 2017: 122). 

Küçük ve orta tonajlı kimyasal tanker inşasında dünyada önemli bir isim yapmış olan tersanelerimiz, 

uzun süre tanker siparişi alan dünya ülkeleri sıralamasında ilk 5’te yer almış, bir ara 3. sıraya kadar 

yükselmiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türk gemi inşa sanayi gerek işçilik kalitesi gerekse 

yakalamış olduğu teslimde başarı trendi ile yabancı girişimcilerin her zaman takip ettiği bir ülkedir 

(Ünal, 2018: 169). 

Şekil 1.5: 2002-2016 tersane proje kapasiteleri 

(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Veritabanı, Nisan 2017). 
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Türk gemi inşa sektöründe gerçekleştirilecek bazı verimlilik çalışmaları ile ihracatta büyük başarılar 

elde edilebilir. Kapasite rakamlarının verildiği Şekil 1.5 incelendiğinde; 2002’de Türkiye tersanelerinin 

kapasitesi 550.000 DWT iken 2011 ve 2012 yılları itibariyle 3,60 milyon DWT’ye yükselerek 6 kat 

büyüme sağlanmıştır. Türkiye tersaneleri 2014 yılı itibariyle; 600.000 ton/yıl çelik işleme, proje bazında 

2 milyon DWT/yıl ve tek parçada azami 80.000 DWT’ye kadar yeni gemi inşası, 60-70 metrelik mega 

yatlar ile gezinti tekneleri inşa edebilme, 14,6 Milyon DWT/yıl bakım onarım kapasitesine sahiptir. 

Kurulu kapasitesi 2014 yılında 3,67 milyon DWT, 2015 yılında 4,24 milyon olmuş ve 2016 yılında ise 

4,52 milyon DWT’ye ulaşmıştır (İMEAK DTO, 2017: 121). 

2. Gemi İnşa Sanayinde Yatırım Konusu 

2.1 Gemi İnşa Arz ve Talebi 

Gemi inşa sanayi, denizcilik sektörünün gelişmesinde baş roldedir. Diğer taraftan, gemilerin inşasında 

kullanılan yan sanayi malzemelerinin çeşitliliği nedeniyle farklı sanayi kollarına öncülük eden, onları 

besleyen, onların gelişmesine katkıda bulunan, teknoloji transferini gerçekleştirerek istihdam sağlayan 

lokomotif bir endüstri dalıdır. Bu pazar hem direkt olarak tersanelere hem de dolaylı olarak yan 

sanayiye, tedarikçilere, armatörlere sübvansiyon çekebilen bir piyasadır. Bu özelliğinden ötürü, gemi 

inşa sanayine önem veren ülkeler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de denizcilik sektöründe büyümeyi 

ve hızlı kalkınmayı sağlamışlardır. Çünkü gemi inşa sanayi, ürettiği ürünleri ihraç ederek doğrudan 

döviz girdisi sağlayan, yerli filo için gemi inşa ederek dövizle ödenen navlunların azaltılmasını sağlayan 

bir sektördür (Sarışen, 2006: 13). 

Küreselleşen dünyada, ticaret hacminin %90’dan fazlasının deniz yolu ile gerçekleştirilmesi; gemi inşa 

sektöründeki talebin, deniz taşımacılığına olan rağbetin yanında navlun fiyatlarına da bağlı olduğunu 

göstermektedir. Yani sektör, ulaştırma sektörüyle iç içedir. Ayrıca ulaştırma ve gemi inşa politikaları, 

finans kuruluşlarıyla desteklendiğinden, bankacılık sektörünün de talebe etkisi bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, gemi taşımacılığının stoklanamaz bir hizmet olması, hizmetin üretildiği anda 

tüketilmesi, gemi arzını etkileyen diğer önemli bir faktördür. Bu noktada verimlilik ve kapasite 

planlaması en uygun şekilde yapılmalı, gemilerin boş gitmesi engellenirken, taşıma taleplerinin 

reddedilmesinin de önüne geçilmelidir (Chrzanowski, 1985: 52). 

Halihazırda kullanılan gemilerin yaşları da gemi inşa talebini etkilemektedir. Ekonomik ömrünü 

tamamladığında hurdaya gönderilip sökülmeleri gerekmektedir. Bu durum yeni gemilerin filoya dahil 

edilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. 

Yine üretim konusu talebi etkilemektedir. Bir dönemde, belli bir bölgede gerçekleşen tahıl üretiminin 

çok olması veya azalması, o bölge ülkelerinin bu ürünlere ihtiyacı veya satış için arzı anlamına 

gelmektedir. İhracat ve ithalat konusu yani üretim hacminin durumu, gemi piyasasını doğrudan 

etkilemektedir (Evans, 1994: 323). 

Bunların yanında, uluslararası standartlar ve sözleşmelerin getirdikleri, liman kapasitelerinin artırılması, 

genel kabul gören toplu taşımacılık anlayışı, ABD ve AB ülkelerinde eski gemilere uygulanan 

sınırlandırmalar, onarım tersanelerinde tamir ve bakım sürelerinin kısalması gibi birçok değişken, gemi 

inşa talebini etkileyen faktörlerdendir. Talebin artmasına neden olmaktadır. Denizcilik işletmelerinin 

dünya ticaretinden aldıkları payın artmasıyla orantılı olarak kazançlarını, artırmaları gemi inşa sanayinin 

yeni gemi inşa talebine nasıl bir cevap vereceğine bağlıdır. Talebin zamanla gelişmesi ve fiyatların 

oluşması politik şartlara ve navlun piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak da değişkenlik gösterir. 

Dış etkenler olarak adlandırılan uluslararası pazardaki arz-talep dengesi, kapasite ve fiyatlar, iç ve dış 

piyasadaki gemi sahiplerinin durumu, yan sanayi, kur oranları ve işçilik ücretleri; iç etkenler olarak 

üretim, verimlilik, gelişme, şartlara uyum, sanayinin rekabet koşullarını belirlemektedir (Başer, 2004: 

110). 

Wolgang Hünber, gemi inşa sanayinin arz koşullarını fiyatlar ile açıklamaktadır. 1993 yılında 280.000 

DWT’lik bir VLCC’nin 95 milyon dolar ederken, aynı boyutlardaki bir gemi 1998 yılında 80 milyon 

dolar etmekte olduğundan yola çıkarak Asya bölgesindeki bazı ülkelerin para birimlerindeki değer kaybı 
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sonucunda fiyatların düştüğünü belirtmiştir. Fiyatların düşmesi, tüm dünyadaki gemi üreticilerinin 

fiyatlarını düşürmelerine ve birçok tersanenin üretim maliyetlerini bile zor karşılamasına neden 

olmuştur. Fakat bu durum, daha ileri teknolojiler geliştirerek verimlilik konusunda ilerlemelerinin önünü 

açmıştır. Hünber bu yaşananlar sonrasında, tersanelerin kapasite kullanımı sonucunda ortaya çıkan aşırı 

arzın, talepten fazla olduğunda gemi inşa fiyatlarını düşürdüğünü tespit etmiştir. Bu durum, maliyetlerini 

düşüremeyen tersanelerin gelecekte olumsuzluklar yaşayacaklarının açık bir göstergesidir (Sütbakan, 

2002: 13). 

Şekil 2.1: Gemi İnşa Arz ve Talep Dengesi (Oktay Çetin, 2009) 

 
 

Şekil 2.1’deki gemi inşa arz ve talep dengesinde görüldüğü gibi gemi talebinin artması, gemi 

siparişlerini artırır ve sonrasında gemi inşa fiyatlarının yükselmesine sebep olur. Gemilerin teslimatı 

gerçekleştikçe, gemi arzı artar, bu da navlun ücretlerini düşürür. Dolayısıyla gemi siparişleri azalırken, 

kullanımda olan gemiler ekonomik ömürlerini tamamlamakta ve hurdaya ayrılan gemiler ve söküme 

gönderilen gemiler artmaktadır. Akabinde, gemi arzındaki azalış navlun ücretlerini yükseltmektedir. Arz 

ve talep dengesi bu döngüde gemi inşa fiyatlarını ve siparişlerini belirlemektedir. 

 

2.2 Gemi İnşa Sanayinde Yatırım Kararını Etkileyen Unsurlar 

Gemi inşa sanayinde yatırım kararlarını, kullanımdaki filonun yaşı, navlun ücretlerine bağlı olan 

sektörel kârlılık oranı, yeni gemi fiyatları ve faiz hadleri gibi faktörler etkilemektedir (Çetin, 2009: 258). 

Bir yatırım kararı verildiğinde; yenileme, büyüme veya ilk defa piyasaya girme kararı verilmiş demektir. 

Örneğin ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan veya hurdaya ayrılma kararı verilen gemilerin 

yerine genç yaşta bir gemi alınması veya yeni bir gemi inşa ettirilmesi yenileme yatırımları olarak 

değerlendirilmektedir. Mevcut filoya yenilerinin eklenmesi büyüme yatırımları olarak 

nitelendirilmektedir. Bu piyasada faaliyet göstermeye karar vererek, ikinci el gemi satın alma veya inşa 

ettirme yoluyla piyasaya giren yatırımcılar ise, ilk kez katılım gerçekleştirmiş olurlar (McConville, 

1999: 71). 
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Yeni gemi inşa yatırımı ile ikinci el gemi satın alınması birbirinin alternatifi olduğu için her zaman 

birlikte düşünülür. Mevcut filosunu genişletmek isteyen yatırımcı ikinci el gemi satın alma yoluyla bunu 

gerçekleştirebilir. Yine navlun piyasasının durumu ve yeni gemi inşa maliyetleri dikkate alınarak bu 

karar verilecektir. Yeni bir geminin inşa edilmesi ise bir süreye bağlıdır. Piyasanın açık olması 

durumunda yatırımcı bu süreyi beklemeden ikinci el gemi satın alarak piyasaya girmeyi tercih edebilir. 

Fakat yeni gemilerin inşa edilmemesi de ikinci el gemilerin fiyatlarının artmasına neden olabilir (Ünal, 

2018: 181). 

Yatırım kararları sektörün mevcut durumuna bağlı olarak, bu seçeneklerin değerlendirilmesi sonucu 

alınır. Navlun piyasasının durumu, piyasadaki her türlü verinin doğru değerlendirilmesi ile netlik 

kazanır. Bu konu, bilgi birikimi ve piyasa deneyimi gerektirir. Sektördeki girişimcilerin başarısız olması 

veya yanlış yatırım kararı vermesi, piyasanın durumunun ve mevcut seçeneklerin iyi 

değerlendirilmediğinin bir göstergesidir. Yatırımcılar deneyim sahibi olsalar bile, mevcut durumu analiz 

edemediklerinden yanlış karar verebilirler (Scarsi, 2007: 588). 

2.3 Teşvikler ve Sektör Koruma Politikaları 

Teşvikler, belirlenen ekonomik faaliyetlerin diğerlerine nazaran daha fazla ve daha hızlı gelişmesini 

sağlamak amacıyla, kamu eliyle çeşitli şekillerde verilen maddi ve/veya gayri maddi destek, yardım ve 

özendirmelerdir. Teşviklerin verilmesinin ana fikri; kaynakların, ülke ekonomisi açısından daha yararlı 

olduğu düşünülen bazı faaliyet alanlarına yönlendirilmeye çalışılmasıdır (İncekara A., 1995: 9). 

Teşvik sistemleri, cari açığın düşürülmesi için ithalatı fazla gerçekleştirilen ara malı ve ürünlerinin yerli 

üretimlerinin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yükseklikteki teknoloji içeren 

yatırımların desteklenerek finanse edilmesi, az gelişmiş bölgelere olan yatırım desteklerinin artırılması 

ve bu vesileyle bölgesel gelişmişlik farlarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve 

kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Destek unsurları, Şekil 2.2’de 

gösterilmiştir (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2015: 4). 

Şekil 2.2: Destek Unsurları (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2015). 

 

 

Destek unsurları yasalar, kararnameler ve tebliğler ile hayata geçirilirler. Yatırımcının, Türkiye’de ilgili 

merkezlere yaptığı başvuruların, uygun görülmesi sonucunda gemi inşa projelerinde söz konusu 

teşviklerden yararlanabilmektedir. 
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Türkiye’de, 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni teşvik sisteminin dört ayrı bileşeni 

bulunmaktadır. Bunlar genel yatırım teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım teşvik uygulamaları, büyük 

ölçekli yatırım teşvik uygulamaları, stratejik yatırım teşvik uygulamaları başlıkları altında 

incelenmektedir. Genel yatırım teşvik uygulamalarını, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti destekleri 

oluşturmaktadır. Bu teşvikler verimliliği artırmaya yöneliktirler. Bölgelerde desteklenecek sektörler, 

bölgenin potansiyeli ve yerel ekonomik ölçek büyüklükleri doğrultusunda belirlenirken, sağlanacak 

desteklerin yoğunluğu bölgelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Önceki 

sistemde 4 olan bölge sayısı, yeni teşvik sisteminde 6 bölgeye çıkarılmıştır. Potansiyel olarak 

Türkiye’nin teknolojisini, Ar-Ge kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak 12 yatırım konusu, belirlenmiş 

asgari sabit yatırım tutarları ile büyük ölçekli yatırım teşvik uygulamaları çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Stratejik yatırımların ise belli kriterleri bulunmaktadır. Yatırımın asgari sabit 

yatırım tutarı 50 milyon TL ve imal edilecek ürüne yönelik yerel üretim kapasitesi ürünün ithalatından 

az olmalıdır. Yatırım asgari %40 katma değer ortaya çıkarmalı, üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat 

değeri son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon dolar olmalıdır (T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı, 2012). 

Yeni teşvik sisteminde, tersanelerin gemi inşa yatırımları için sigorta primi işveren hissesi desteği 

sağlanmakta, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali gümrük 

vergisinden muaf tutulmaktadır. Sigorta pirimi işveren hissesi desteğinden, genel teşvik kapsamında 

desteklenen tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın, belge konusu 

geminin yapımında istihdam edilen işçiler için en fazla 18 ay süreyle yararlanılabilmekte; yat, yüzer 

tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik istihdam edilen işçiler de bu kapsamda değerlendirilmektedir 

(Kahraman, 2012: 7-15). 

Yine armatörlük ve tersanecilik faaliyetlerini teşvik konusuna bir örnek olarak; 3065 sayılı KDV 

Kanunu’nun 13-a maddesi gereğince; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu 

taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan 

mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının 

teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, 

onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve 

araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler 

KDV’den müstesnadır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 1995). 

Teşvikler ile sektörler desteklenirken, ülkelerin ekonomilerini dış rekabete karşı korumaları 

gerekmektedir. Koruma politikalarının farklı nedenleri olabilir. Örneğin, yeni kurulan sanayilerin, 

gelişmiş ülkelerin benzer sanayileriyle başlangıçta rekabet etmesi mümkün değildir. Bu amaçla yeni 

sanayi dalı, üretim sübvansiyonları verilerek korunabilir. Bununla birlikte, istihdamın arttırılması ile 

ödemeler bilançosunda denkliğin yakalanması farklı bir koruma şeklidir. Bu yolla ithalat azaltılırken, 

istihdamın artması planlanır. Yerli yan sanayinin güçlenmesine olanak sağlarken uluslararası 

dampinglere karşı yerli üreticinin korunmasını sağlanmış olur. Dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi için 

hızlı sanayileşme çabaları, korumacı politikalar ile desteklenmektedir. Yine ülkelerin stratejik alanlarda 

ve savunma sanayilerinde kendi kendine yeten bir düzeyi yakalayabilmek için koruyucu dış ticaret 

politikalarına yönelmeleri beklenen bir davranıştır (Turhan, 1998: 11-12). 

2.4 Geminin Maliyetini Belirleyen Unsurlar 

Gemi inşa maliyetlerini genel olarak taşımacılık hizmetlerine olan talep ve gemi arzının pazara 

yansıması belirlemektedir. Tüm gemi türlerinde gemi inşa fiyatlarının düşmesi, dünya ticaret filosunun 

o dönem için dünya ticaretini karşılamak için yeterli olduğu şeklinde algılanmaktadır. Bazı gemi 

türlerinde, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler görülebilir. Örneğin, kuru dökme yük sektöründe orta 

ölçekli panamax gemilerin fiyatlarında düşüş, daha küçük ve daha büyük gemilerin fiyatlarında artış 

gerçekleşebilir. Böyle durumlarda ikinci el piyasaları hareketlilik gösterebilir. 2010 yılında, ikinci el 

tüm konteyner gemilerinin fiyatları bu örnekteki gibi artış göstermiştir (Kalaycı v.d., 2015: 171). 
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Gemi fiyatlarının belirlenmesinde, taşımacılık hizmetlerine olan talep ve pazardaki gemi arzının 

yanında, inşa maliyetleri de önemlidir. Arz ve talep belirlendikten sonra maliyet kalemlerinin analizi, 

gemiyi satın alma veya inşa etme kararının verilmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Türk Loydu, Türkiye Tersaneleri Master Planı’nda yeni gemi inşa maliyet kalemlerinin 5 ana kategoriye 

ayrılmıştır. 2007 yılında hazırlanan raporda; hammadde oranının %22-24, ana makine oranının %9-11, 

yardımcı makineler, elektrik, teçhizat oranının %32-34, işçilik giderlerinin %25-29 ve %6-8 oranının da 

diğer giderleri oluşturduğu belirtilmiştir. Ayrıca gemi gemi inşa maliyetlerini azaltmak için tasarım 

maliyetleri, amortisman maliyetleri ve oranları ile finansman giderlerinin de önemli olduğuna dikkat 

çekilmiştir (Türk Loydu Vakfı, 2007: 77). 

Devlet Denetleme Kurulu’nun raporunda ise maliyetler 3 sınıfa ayrılmıştır. İlk sınıf, gemi malzemesi ve 

ekipmanlarından meydana gelen malzeme maliyetleridir. İkinci sınıf işçilik maliyetleridir. Gemiye 

dolaylı olarak yansıyan genel masraflar -overhead- üçüncü sınıf olarak belirtilmiştir. Raporda toplam 

maliyetlere bakıldığında, bu sınıflardan yaklaşık %65’ini malzeme maliyeti, %20’sini personel giderleri 

ve %15’ini overhead giderleri meydana getirmektedir. Şekil 2.3’teki gemi maliyetinin ayrıntılı 

bileşenleri incelendiğinde; %65’lik malzeme maliyetinin %30 civarı tekne maliyeti olup, geri kalan 

%70’i makine-teçhizat maliyetleri olduğu görülmektedir. Makine-teçhizat maliyetlerini; %58 oranında 

gemi ana makinesi ve sevk sistemi, %17 oranında tekne ve kargo donanımı, %14 oranında elektrik 

elektronik malzemesi, %4 oranında boya kullanımı, %7 otel hizmetleri oluşturmaktadır (Devlet 

Denetleme Kurulu, 2008). 

Şekil 2.3: Bir Gemi Maliyetinin Bileşenleri (Drewry Veritabanı, 2012). 

 

Ülkemizde, kullanımdaki gemi kapasitenin %60'a yakınını kimyasal tankerler ve çok amaçlı konteyner 

gemileri oluştururken, geri kalan %40’a yakın bir oranı diğer tiplerdeki gemi inşalarının oluşturduğu 

bilinmektedir. Orta büyüklükte bir gemi inşa edildiğinde, devlete kazandırılan katma değer oranı ise 

%24 civarındadır. Gemi inşa sanayinde istihdam edilen toplam çalışanların %75'inin ve bunun yanında 

ortaya çıkan katma değerin ise %80'den fazlasının gemi inşa yan sanayi tarafından üretildiği 

kaydedilmektedir. Çünkü gemi inşa yan sanayi, gemi ekipmanlarının imalatını gerçekleştirmektedir 

(Yıldız, 2008: 40-41). 

Dünya gemi yan sanayi, toplam gelirini; yeni ticari gemi inşası, yeni askeri gemi inşası ve servis-yedek 

parça üretiminden elde etmektedir. 2005 yılında yapılan bir araştırmada, ticari gemilerde gemi 

maliyetinin %57’sinin gemi yan sanayi tarafından meydana getirildiği, bu ticari gemideki gemi yan 

sanayi parçalarının %29’u tekne, %22’si makine, %40’ı konstrüksiyon, %6’sı elektronik ve %4 diğer 

yan sanayi parçalarından oluşmaktadır. Askeri gemilerde, toplam gemi maliyetinin %70’ini gemi yan 

sanayi oluşturmaktadır. Servis ve yedek parçanın ise gemi maliyetinin %22’si olduğu kabul edilmektedir 

(Devlet Denetleme Kurulu, 2008). 

Bu oranlar kriz dönemleri, yeni gemi inşa kapasite ve üretim fazlası verildiği dönemler veya gemi inşa 

sanayicisinin para biriminin özellikle dolar karşısındaki değer kaybı yaşadığı dönemlerde değişiklik 

göstermektedir. 

Malzeme; 
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2008 krizine bağlı olarak yeni gemi inşa fiyatlarındaki düşüş, öncelikle kapasite fazlasından 

kaynaklanmıştır. Gemi inşa sanayinin en önemli maliyet kalemlerinden olan gemi sacı fiyatları, 2008 

yılından 2012 yılına kadar %40 oranında düşmüştür. Kore’de inşa edilen klasik bir aframax tankerinin 

sac maliyetinde bu düşüş rakamsal olarak 8 milyon dolardır. Ana makinelerdeki üretim fazlalığı yine 

fiyatların düşmesine neden olmuştur. Kore’de BHP başına 185 dolar seviyelerinde iken, Çin’de daha bu 

oran daha da düşmüştür. 2012 yılında Çin Yuan’ı dolar karşısında değerini korumuş, Kore Won’u %8 

değer kazanmış fakat Japon Yen’i yıl sonunda %13 değer kaybetmiştir. Bu durum Japon tersanelerini 

zora sokmuştur (İMEAK DTO, 2013: 8). 

Piyasalarda sözleşmeler genellikle dolar bazında gerçekleştiğinden, tersanelerin yerli malzeme kullanım 

oranı ve yerel para biriminin dolar karşısındaki değeri her zaman önemli olmaktadır. Sözleşmenin 

yapıldığı tarih yine önemlidir. Çin tersaneleri 2011 yılında, kriz öncesinde sipariş aldıkları yüksek fiyatlı 

gemilerden %25’lere ulaşan ciddi kârlar elde etmişlerdir. Kore tersaneleri ise kâr oranının %9-14 

aralığında olduğunu açıklamışlardır (İMEAK DTO, 2012: 8). 

Bir gemi satın alma veya inşa ettirme kararı vermeden önce tüm bu maliyet kalemleri incelenmelidir. 

Bununla birlikte yatırım kararı almak için finans kaynaklarının değerlendirilmesi diğer bir önemli 

faktördür. 

3. Gemi İnşa Sanayinde Finansman Konusu 

Gemi inşa sanayinin temel sorunlarının başında sermaye yetersizliği ve finansman sorunu gelmektedir. 

Sektörün sermaye birikimini tamamlayıp finansman kaynaklarını geliştirme aşamasında en büyük görev 

devletlere düşmektedir. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde gemi inşa sanayisinin gelişmesinde devletin 

rolü çok büyük olmuştur. 

İşletmeler ise optimum finansal yapıyı oluşturarak, öz sermayenin güvenliğini korumayı, bu sırada 

yeterli bir kâr ve kârlılık yakalayarak işletmenin likiditesini korumayı amaçlamalıdır. Cazip koşullarda 

ve cazip miktarlarda temin edilen fonları, işletmelerin sürekliliğini sağlamada etkin olarak kullanarak 

sağlıklı karar almalıdırlar (Usta, 1997: 2). 

Öz sermayesi ile faaliyetlerini sürdüremeyeceğini ön gören firmalar yabancı kaynak arayışına girerler. 

Her büyüklükteki firma için öz kaynakla finansman şartları aynı değildir. Gemiler ekonomik değeri 

yüksek deniz taşıtlarıdır. Satın alınırken veya inşa edilirken büyük miktarda sermayeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gemi, satılmak için veya işletilmek için inşa ediliyorsa öncelikle tüm inşaat maliyetleri 

daha sonra işletme maliyetleri üstlenilmek durumundadır. İşletilmek için satın alınıyorsa donatan 

tarafından satın alınırken ödenecek meblağın yanında, göze alınması gereken işletme maliyetleri yine 

yüksek değerlere karşılık gelmektedir. Ayrıca firmalar; borçlarının ödenmemesi karşısında elindeki her 

şeyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla, gemi yatırımlarında öz sermaye, 

tercih edilen bir kaynak olmaktan çıkmaktadır. Firmalar yabancı kaynaklara yönelerek kredi kullanmayı 

tercih etmektedir. 

Kredi ihtiyacını bankalara ya da mevcut kredi kuruluşlarına başvurarak giderirler. İhtiyaçlar 

doğrultusunda talep edilen fonlar uzun vadeli ve düşük veya sabit faizli kredilerdir. Fakat gemi 

yatırımlarının büyük meblağlara ulaşması, buna karşılık kazançların uzun vadede geri dönüşü ve 

belirsizlik içermesi; kredi imkânlarını daraltmakta, talep ettikleri şartlarda almalarını zorlaştırmaktadır. 

Finansman kaynaklarına erişim her geçen gün zorlaşırken, fonun temininde yapılması gereken kritik 

değerlendirmeler de önem kazanmaktadır. Finansman temini henüz gerçekleşmeden aşağıdaki 

hususların gözden geçirilmesi gerekmektedir (Drewry Consultants Ltd., 1998: 50-51):  

• Sermaye maliyeti,  

• Genişlemenin hacmi (geminin toplam işletme maliyeti içindeki payı),  

• Kredi süresi (geri ödeme konusu),  

• Gerekli olan teminat,  
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• Kredi sözleşmesinin içeriği,  

• Sermayeye ulaşma hızı. 

 Dünya genelinde, denizcilik finansmanında fon sağlayan kuruluşlara bakıldığında tercih edilen 

kuruluşlar genellikle bankalardır. Hatta denizcilik finansmanı konusunda ihtisaslaşmış bankalarda, bu 

alanda uzman personel bulunması armatörün bu bankalara yönelmesinde etkili olmaktadır. Fakat bu 

uygulama henüz ülkemizde bulunmamaktadır. 

Bu ihtisaslaşma ve uzman personel istihdamı ile riskler minimize edilmeye çalışılsa da ödemelerin 

güvenliğini tehlikeye sokabilecek olası riskler her zaman mevcuttur (Drewry Consultants Ltd., 1998: 

49) Bu riskler;  

• Piyasa Riski: Armatörün sahip olduğu veya yatırım yaptığı tonaj ile ilgili karşılaşılan riskler önemli 

bir faktördür.  

• Zamanlama Riski: Hangi tonaj grubuna ne zaman yatırımın yapılacağının kestirilmesi ve değişen 

piyasa koşullarına adaptasyonda önemli bir kriter olarak değerlendirilebilir.  

• İş Riski: Armatörün yüksek kiralama talebi ile kiracı firmaların düşük oran sunma çabası ciddi bir 

çatışma halindedir.  

• Teknolojik Risk: Ekonomik ömrü tükenmek üzere olan tonajlar için geçerli bir sorundur. Yeni bir 

geminin devreye girmesi 18-24 aylık süreyi kapsadığı genel kabul görmüştür. Bu zaman aralığı, 

teknolojik adaptasyonda ortalama 1,5 yıl gibi bir gecikme riskine maruz kalınabileceğini 

göstermektedir.  

• Politik Risk: Çeşitli ülkeler arasında ticaret yapmak durumunda olan armatörler için söz konusu olan 

bir risk türüdür.  

• Makro Ekonomik Risk: Dünya ticaretinde yaşanan daralma ve genişlemeler, denizcilik sektörünü 

dolaylı olarak etkilemektedir.  

Bankalar ve diğer finans kuruluşları, verilen krediler karşılığında bazı bilgi ve belgeleri müşterilerden 

talep etmektedir. Bununla amaçlanan, durum beyanı niteliği taşıyan bu bilgi ve belgeleri referans kabul 

ederek kredinin geri dönme riskini minimum kılmaktır. Finansmanın kısa vadeli olması finans 

kuruluşları açısından riski azaltan bir diğer tercihtir. Yine satın alınacak veya inşa edilmesi planlanan 

geminin fiziksel durumu, sahip olduğu özellikleri ve ederi, kredi kuruluşları için son derece önemlidir. 

Bu özelliklerin ispatı olarak da gemi klas ve kontrol belgelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler ise, 

donatanla karşılıklı görüşmeler yapılarak bankanın belirlediği bir sınıflandırma kuruluşunca da temin 

edilebilir. Finansmanın sağlanması konusu tamamen söz konusu kredi büyüklüğüne, kapasiteye, güvene 

ve yeterliliği ispata dayanan bir ilişkidir. Bu belgelerle birlikte varlık ve kaynakların bulunduğu mali 

tablolar, izin belgeleri gibi birçok belge bankalar tarafından talep edilmektedir. Bu bağlamda, karşılıklı 

güvenin tesis edilmesi ve risklerin minimum seviyeye indirilmesi için finansman sağlayıcının da konuya 

hâkim olması birçok engeli ortadan kaldıracaktır (Ünal, 2018: 98).  

Gemi yatırımlarının finansmanı için verilen kredilere “Proje Kredisi” denilmektedir. Söz konusu 

değerlendirme geminin türü, geminin klâsı ve geminin bayrağıdır. Bu aşamada firmanın sayısal verileri 

ve finansal tabloları incelenmemektedir. Kredinin geri dönebilmesi ihtimalini güçlendiren makro 

etkenler araştırılmaktadır. Gemiye olan talep yüksekse kredinin istenilen koşullarda tahsisi mümkün 

olmaktadır. Yine geminin bayrağı da finansman için oldukça önemli bir kriterdir. Gemilerin bağlı 

bulundukları ülkelerin limanlarında bulunma sürelerine göre bayrakları bulunmaktadır. Bayrak, kredi 

talebinin değerlendirilmesinde riski gösteren bir unsurdur. Geminin klâs kuruluşu denizcilikle ilgili 

standartları onaylayan birim olduğundan, kuruluşun sicili ve referansları için önemli bir göstergedir 

(Şipal, 2014: 117-118). 

Finansal olanakların sağlanması konusunda devletlere de bazı görevler düşmektedir. Türkiye gibi 

gelişmekte olan bir ülke durumundaki Brezilya’da devlet, denizcilik endüstrisine bazı finansal imkânlar 

sağlamıştır. Bir deniz ticaret fonu ile kaynağını bu fondan alan Brezilya Kalkınma Bankası; sektörü 
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desteklemek amacıyla, denizcilik şirketleri ve tersaneler başta olmak üzere denizcilik endüstrisi ile ilgili 

kuruluşlara, projenin büyüklüğüne göre çok uygun faiz oranları ile kredi vermektedir. Bununla birlikte, 

küresel mali krizler de göz önünde bulundurularak, kontratların feshedilmesi, mali ve stratejik 

durumlarda oluşabilecek olumsuz etkiler göz önüne alınarak kontrat teminatını geliştirme kararı alarak 

Gemi İnşa Garanti Fonu oluşturulmuştur (Yılmaz, 2013: 56).  

Alman Hükümeti’nin denizcilik sektöründe yönelik hazırladığı KG Fonu olarak adlandırılan sistemde, 

vergisel muafiyetler yanında yurtdışı bankaların düşük faizli kredilerinden ve finansman desteğinden 

yararlanılmaktadır. Bu fona dahil olan şirketlerin %30’u halka açılmakta ve şirketlerin bünyesinde 

bulunan gemiler KG Fonuna satılarak Alman gemi filosuna dahil edilmektedir. Bu şekilde Almanya’nın 

dünya üzerindeki filo hacminde genişleme yaşanmaktadır. Kurulan fonun halka açılmasıyla birlikte, bu 

fondan satın alan kişilere devlet garantisi altında yıllık belli oranda faiz ödeme garantisi verilmekte ve 

vergi muafiyeti sağlanmaktadır (Aymutlu, 2007: 54). 

Ülkemizde bu konuda çalışmaları olan Türk Eximbank’ın amacı, ihracata konu olan mal ve hizmetleri 

çeşitlendirmek, ihracatçı ve ülke dışında çalışmalarını sürdüren müteahhit ve girişimcilere yurtdışı 

piyasalarda rekabet imkânı ve güvencesi kazandırmak, yatırım malları üretim ve satışını destekleyerek 

teşvik etmektir. Gemi inşa veya ihraç etmek isteyen Türk firmalarının finansman ihtiyacının karşılamak, 

rakipleri karşısında güçlenmesini sağlamak, yurtdışı ve kreditör kuruluşlar gözünde kredibilitesinin 

arttırılmasını hedeflemektedir. Alıcı firma ile imzalanmış sözleşme karşılığında yapılan harcamalar, 

proje bazında karşılanmaktadır. Düzenlenen teminat mektupları ile, satın alan firma, bu firmanın bankası 

veya para desteğini veren kuruluşunun ödemeleri ve komisyonlar ile projede kullanılacak yurtiçi ve yurt 

dışı satın alma işlemlerine ait geri ödeme mükellefiyetleri, Türk Eximbank’ın belirlediği şartlarda 

güvence altına alınmaktadır (Türk Eximbank, 2016). 

3.1 Finansman İmkânları 

Gemi finansmanı, iki ayrı bölümde incelenmelidir. Bunlardan ilki, gemilerin inşa edildikleri sırada 

kullanılmakta olan “Teslim Öncesi Krediler”, diğeri ise geminin teslimatı sonrası kullanılan “Teslim 

Sonrası Krediler”dir (Kalkavan M. A., 2008: 11). 

Denizcilik sektöründe, 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri halen devam ettiğinden, bu alanda 

yatırım yapmak isteyen armatörlerin kredi sağlama imkânları geçmişe oranla zorlaşmıştır. Sektöre Türk 

bankaları tarafından verilen kredilerin hem vadeleri kısa hem de miktarları azdır. Bu alandaki yatırımın 

tamamı veya büyük bir kısmı öz kaynaklarla yapılmak zorundadır. Öz sermeyeler ise büyük yatırımlar 

için yetersiz kalmaktadır. Günümüzde yabancı kredi olanaklarından faydalanmak da zorlaşmış, bankalar 

Türk Bayraklı gemilere kredi vermekte isteksiz davranmaktadır. Bu durum, dış finansmanın kaldıraç 

etkisi azalmakta, uzun vadeli bir yatırım olan gemi yatırımını ekonomik ve uygulanabilir olmaktan 

çıkmaktadır (Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Merkezi, 2005: 296). 

Sektörün en büyük sorunu finansman problemi olduğundan, ihtisaslaşmış bir denizcilik bankası şu an 

sektörün öncelikli beklentilerindendir. 

Dünyada gemilere finansman sağlama konusunda, kredi veren başlıca 25 banka bulunmaktadır. Bu 

piyasadaki ana aktörler, gemi finansmanı portföy değeri 144 milyar dolar olan 8 Avrupa bankasıdır. 

HSH NordBank (Almanya), Deutsche Schiffsbank (Almanya), DnB NOR (Norveç), Royal Bank of 

Scotland (İngiltere), KfW IPEX-Bank (Almanya), Nordea (İsveç), BNP Paribas (Fransa) ve Llyods 

Banking Group (İngiltere)’dir. Deniz ticaret filosunun istenilen seviyeye gelebilmesi ve diğer ülke 

filoları ile rekabet edebilmesi için öncelikli ihtiyaç finansman sorunun çözülmesidir. Bunun için de 

ihtisaslaşmış bir denizcilik bankasının faaliyete geçmesi bu sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır 

(Kalaycı v.d., 2015: 172). 

Bu bankalarla birlikte, gemi inşa ülkelerin Eximbank’ları tarafından uygulanan ve kendi ülkelerinde 

sipariş edilen gemilerin armatörlerine gemi işletme dönemi finansmanı (post-delivery finance) 

sağlanması sonucu, siparişlerin çoğunlukla Kore, Çin, Japonya, Almanya, Norveç, İspanya ve Hollanda 

tersanelerine kaydığı görülmektedir. Türk tersaneleri armatörlere finansman paketi sunamadığı için; 

fiyatlar veya diğer şartlar uygun olsa bile siparişlerin alınamaması sonucunu doğurmaktadır. Amerikan 
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Eximbank başta olmak üzere diğer ülkelerdeki ihracat kredi kuruluşları (Fransa’da Coface, Almanya’da 

Hermes, İtalyan Sace vb.) deniz taşımacılığını bazı şartlara bağlayıp, kendi ülke bayraklarını taşıyan 

gemilere vermektedir. Türkiye’nin de benzer stratejileri uygulayarak, gemi siparişi vermek isteyen 

yabancı armatörlere 10-15 yıl vadeli gemi işletme dönemi finansmanı sağlaması gerekmektedir. 

Mümkünse kredilerin teminat altına alınması ve Eximbank’ın risk yükünün azaltılması için Norveç’deki 

GIEK (GuaranteeInstitutefor Eksport Credits) veya İsveç’deki EKN (Exportkreditnamnden) gibi aracı 

garantör kuruluşlar kurularak, inşa edilen gemilere teminat olması sağlanmalıdır (Öztürk Ö., 2006: 94). 

Özellikle, Japonya, Güney Kore, Norveç ve Yunanistan gibi kalkınma süreçlerinde denizcilik sektörüne 

önem veren ülkeler, denizciliğin oluşturduğu alt türev talepleri de karşılayacak gemi yapım sanayi, 

denizcilik sigortası, denizcilikte uzmanlaşmış finansal kuruluşlar, acentelik kuruluşları gibi piyasaları 

yapılandırarak, denizciliği komple bir sistem olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla, sektör bir bütün 

olarak değerlendirilmeli, Türk Eximbank’ın gemi inşa sanayi ile gemi inşa yan sanayine olan desteği 

arttırılmalıdır. Sektöre, faizlerin düşük olduğu uzun vadeli kredi imkânları sağlanmalıdır. Sektöre özel 

kredi paketleri ve teminat oranları oluşturulmalıdır. Türk Eximbank’ın kredi sağladığı ihracatla alakalı 

taşımalarda, diğer ülkelerin uyguladığı gibi Türk Bayraklı gemi koşulu getirilmesi Türk ticaret filosuna 

yeni iş imkânları sağlayacaktır (Sarışen, 2006: 6). 

Brezilya’da, denizcilik endüstrisine finansal bir katkı sağlamak amacıyla bir deniz ticaret fonu (FMM – 

Merchant Marine Fund), bir de kaynağını bu fondan alan Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES) 

bulunmaktadır. Devlete ait bu banka “Financing For Merchant Navy and Naval Construction” adı altında 

bir program yürütmektedir. Program; denizcilik şirketleri ve tersaneler başta olmak üzere, denizcilik 

sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara, işin tipi ve büyüklüğüne göre 1 yıldan 4 yıla kadar 

geri ödemesiz, 2 yıldan 20 yıla kadar geri ödeme vadeli, %1 ila %6 arasında değişen faiz oranlarıyla 

kredi sağlamaktadır. Yerli katkı oranı %60’dan fazla ise bu faiz oranları daha aşağı düşmektedir 

(Logistica Intermodal, 2004; Yılmaz F., 2013: 53). 

İleride kriz ortamından çıkılıp piyasa koşulları düzelse bile, Türk armatörleri ve tersaneler için sektöre 

yönelik ihtisaslaşmış bir bankacılık sistemi ve finansman modelleri oluşturulmadığı takdirde, Türk 

armatör ve tersaneler yeni sipariş almakta zorlanacaklardır. 

Yine kriz döneminde ortaya çıkan bir diğer eksiklik denetim eksikliğidir. Proje finansmanının söz 

konusu projelerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti yapılamamaktadır. Bu konu, projelerin zamanında 

bitirilememesi riskini beraberinde getirmektedir. Elde edilen finansman etkin bir şekilde yönetilmelidir. 

Projeler devam ettiği sürece uzman bir kadro süreci yakından takip etmelidir. 

Finansal sistemin, denizcilik endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapılandırılması; 

tersanelerin rehabilitasyonu ve modernizasyonu, gemi yan sanayinin gelişmesi, deniz ticaret filosunun 

modernizasyonu, balıkçı filosunun son teknolojiyle donatılması, limanların rehabilite edilerek günümüz 

teknolojisiyle uyumlu hale getirilmesi, denizcilik okullarının modernize edilmesi, denizcilik alanındaki 

Ar-Ge çalışmalarına yeterli maddi destek sağlanması gibi sektörü ayağa kaldıracak birçok yapısal 

sorunun giderilmesini sağlayacaktır. 

4. Alan Araştırması, Analizler, Sonuç ve Öneriler 

Dünya ticaretinin %90’ı, Türkiye’nin dış ticaretinin %86’sı denizyoluyla yapılmaktadır (Şipal, 2014: 

91). Coğrafi konum itibariyle Avrupa ve Asya kıtasını birleştiren bir köprü olan; deniz trafiğinin yoğun 

olduğu iki önemli boğaza sahip ve üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada pozisyonundaki ülkemizin; 

denizcilikte, denizcilik endüstrilerinde ve deniz ticaretinden elde edilen gelirde; diğer denizci milletler 

ile karşılaştırıldığında geride kaldığı görülmektedir. 

Çalışmada, denizcilik sektörlerinin odak noktasının gemiler olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, dünya 

ticareti gelir pastasından daha fazla pay almak için Türk gemi inşa sanayisine daha fazla önem verilmesi 

gerektiğine ve bu alandaki yatırımların ve finansman olanaklarının yetersiz kaldığına dikkat çekilmiştir. 

“Yatırım ve Finansman Sorunu Yaşanması Sektördeki Gelişmeyi Nasıl Etkilemektedir?” sorusuna yanıt 

aranmıştır.  
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4.1 Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma için 7 adet hipotez belirlenmiştir: 

H1: Finansal araçlarının sektöre uygun olarak düzenlenmesi sektör için önemlidir. 

H2: Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi sektör için 

önemlidir. 

H3: Ulusal sanayimizin fiyat-rekabet seviyesi sektör için önemlidir. 

H4: Finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü sektör için önemlidir. 

H5: Düşük faizli, uzun vadeli kredi imkânları sektör için önemlidir. 

H6: İhtisaslaşmış bir denizcilik bankası sektör için önemlidir. 

H7: Gemi inşa sanayinin, milli bir politika olarak benimsenmesi sektör için önemlidir. 

4.2 Araştırmanın Amacı 

a. Deniz endüstrileri arasındaki gemi inşa sanayinin, denizciliğimizi geliştirecek en önemli 

sektörlerden olduğuna dikkat çekmektir. 

b. Bugüne kadar edinilen bilgi, tecrübe ve uluslararası başarının devlet ve özel sektör tarafından 

desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek; sanayinin ciddi bir finansman probleminin 

olduğuna, yatırım konusuna, finansmana erişimdeki güçlüğe ve sektörün önündeki finansal 

engellerin kaldırılması gerektiğine işaret etmektir. Benzer problemleri yaşayan denizci 

ülkelerin çözüm yönetmelerinden çıkarım yapmaktır. 

c. Gemi inşa sanayimizin mevcut alt yapısına ve potansiyeline dikkat çekerek; bu sektöre 

yapılacak yatırımların kısa sürede ülkenin gelişmesine katkı sağlayacağını göstermektir. 

4.3 Evren ve Örneklem 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR, 2019) aktif olarak gemi inşa sanayi ve gemi inşa 

yan sanayinde faaliyetlerini sürdüren, 74 adet tüzel kişi üyesi bulunmaktadır. Bu tüzel kişiler 

Türkiye'deki gemi inşa endüstrisinin büyük bir kısmını temsil etmekte olup, araştırmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Bu çalışmaya katılmak için olumlu yanıt veren üye şirketlerin 29 yöneticisi çalışmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Evren ve örneklem göz önüne alındığında, geri dönüş yüzdesi %39 olarak 

saptanmıştır. 

4.4 Verilerin Analizi 

4.4.1 Ölçek Güvenilirliğinin Analizi 

Çalışmanın ölçek güvenirliği 0,721 olarak bulunmuş ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir. Bu oran, ölçeğin 

yüksek düzeyde güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Tablo 4.2’deki değerler, ölçümün katılımcıların 

tümünün katılımı ile gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. 

Tablo 4.1: Ölçek güvenirlik analizi tablosu. 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,721 14 

 

Tablo 4.2: Vaka işleme özeti tablosu 

 N % 

Cases 
Valid 29 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 29 100,0 
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Katılımcılara yönelik yapılan ve Tablo 4.3’de sonuçları verilen Görev Frekans ve Yüzde Oranlarına 

Göre Dağılım Analizinde, katılımcıların tamamı yatırım ve finansman konusunda karar veren (%100,0) 

yönetici konumundadır. 

Tablo 4.3: Görev durumu frekans ve yüzde oranlarına göre dağılım analizi. 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid yönetici 29 100,0 100,0 100,0 

 

Anket verilerinden, Tablo 4.4’de verilen Eğitim Durumu Frekans ve Yüzde Oranlarına Göre Analiz 

sonucunda, lisans eğitimini tamamlamış olanların 25 kişiyle (%86,2) en yüksek oranda olduğu 

görülmektedir. Lise düzeyinde eğitim durumunun 2 kişi (%6,9) saptanmış, Yüksek Lisans seviyesinde 

ise yine 2 kişi (%6,9) olduğu ölçümlenmiştir. Bu durum gemi inşa sanayi açısından belirli bir eğitim 

seviyesinin yakalanmış olduğunu, uzmanlık konusunda etkinlik ve verimliliğin sağlandığını ifade 

etmektedir. 

Tablo 4.4: Eğitim durumu frekans ve yüzde oranlarına göre dağılım analizi. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid lise 2 6,9 6,9 6,9 

lisans 25 86,2 86,2 93,1 

yüksek lisans 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

4.4.2 Açık Uçlu Sorunun Analizi 

Yöneticilere finansman ihtiyacını giderme konusunda tercih ettikleri dış kaynak sorulduğunda, 29 

yöneticinin tamamı finansman ihtiyacını bankalardan kredi yoluyla temin ettiklerini belirtmişlerdir. 

4.4.3 Yatırım ve Finansman İlgili Faktörlerin Frekans ve Yüzde Oranlarına Göre Dağılım 

Analizi 

Yatırım ve Finansman İlgili Faktörlerin Frekans ve Yüzde Oranlarına Göre Dağılım Analizi sonucu 

araştırmaya katılan toplam 29 katılımcının tamamı tüm önermelere cevap vermiştir. Sorularda herhangi 

bir kayıp yaşanmamış ve tüm değerler Tablo 4.5’te verilmiştir. 

“Finansal araçlarının sektöre uygun olarak düzenlenmesi sektör için önemlidir” önermesine verilen 

cevapların, Kesinlikle Katılıyorum n=22 ve %75,9 oranında, Katılıyorum n=7 ve %24,1 olduğu 

belirlenmiştir. Verilen yanıtların ortalaması X=4,76, standart sapması ise Ss=0,44’dir. 

“Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi sektör için önemlidir” 

önermesine, Kesinlikle Katılıyorum n=20 ve %69,0, Katılıyorum n=9 ve %31 oranında ölçümlenmiştir. 

Verilen yanıtların ortalaması X=4,69, standart sapması ise Ss=0,47’dir. 

“Ulusal sanayimizin fiyat-rekabet seviyesi sektör için önemlidir” önermesine, Kesinlikle Katılıyorum 

n=21 ve %72,4, Katılıyorum n=8 ve %27,6 oranında olduğu belirlenmiştir. Verilen yanıtların ortalaması 

X=4,72, standart sapması ise Ss=0,45’dir. 

“Finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü sektör için önemlidir” önermesine, 

Kesinlikle Katılıyorum n=26 ve %89,7, Katılıyorum n=3 ve %10,3 oranında ölçümlenmiştir. Verilen 

yanıtların ortalaması X=4,90, standart sapması ise Ss=0,31’dir. 

“Düşük faizli, uzun vadeli kredi imkânları sektör için önemlidir” önermesine, Kesinlikle Katılıyorum 

n=23 ve %79,3, Katılıyorum n=6 ve %20,7 oranında ölçümlenmiştir. Verilen yanıtların ortalaması 

X=4,79, standart sapması ise Ss=0,41’tir. 

“İhtisaslaşmış bir denizcilik bankası sektör için önemlidir” önermesine, Kesinlikle Katılıyorum n=25 ve 

%86,2, Katılıyorum n=4 ve %13,8 oranında olduğu görülmüştür. Verilen cevapların ortalaması X=4,86, 

standart sapması ise Ss=0,35’dir. 
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“Gemi inşa sanayinin, milli bir politika olarak benimsenmesi sektör için önemlidir” önermesine verilen 

cevapların, Kesinlikle Katılıyorum n=25 ve %86,2, Katılıyorum n=4 ve %13,8 olduğu belirlenmiştir. 

Verilen yanıtların ortalaması X=4,86, standart sapması ise Ss=0,35’dir. 

Tablo 4.5: Yatırım ve Finansman ile ilgili faktörlerin frekans ve yüzde oranlarına göre dağılım analizi. 
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4.4.4 Değişkenler Arası Korelasyon Analizleri 

Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi sektör için önemlidir 

önermesi ile finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü sektör için önemlidir 

önermesi arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Tablo 4.6’teki 0,017 değeri bu ilişkiye 

işaret etmektedir. İki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi olmadığı gibi; ortaya çıkan sonuç, üretim 

ve yatırım teşvik sistemi, sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilirken, finansmana erişim kolaylığı ve 

finansmanın maliyet düşüklüğü göz ardı edilmemelidir, şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 4.6: Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ile 

finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü faktörleri korelasyon analizi. 

 

üretimveyatırımteşviks

istemininsektörünihtiy

açlarınagöreşekillendir

ilmesisektöriçinönemli

dir 

finansmanaerişimk

olaylığıvefinansma

nmaliyetidüşüklüğ

üsektöriçinönemli

dir 

üretimveyatırımteşviksiste

mininsektörünihtiyaçlarınag

öreşekillendirilmesisektöriç

inönemlidir 

Pearson 

Correlation 

1 ,017 

Sig. (2-tailed)  ,931 

N 29 29 

finansmanaerişimkolaylığıv

efinansmanmaliyetidüşüklü

ğüsektöriçinönemlidir 

Pearson 

Correlation 

,017 1 

Sig. (2-tailed) ,931  

N 29 29 

 

Elde edilen verilerde; üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi 

ile gemi inşa sanayinin milli bir politika olarak benimsenmesi arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki 

vardır. Tablo 4.7’deki 0,164 değeri, bu ilişkiyi göstermektedir. Bu durum, iki değişken arasında bir 

neden sonuç ilişkisini vurgulamamaktadır. Ortaya çıkan sonuç için, üretim ve yatırım teşvik sisteminin 

sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesinin, sanayi için milli bir politika olarak değerlendirilebileceği 

yorumu yapılabilir. 

Tablo 4.7: Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ile gemi 

inşa sanayinin milli bir politika olarak benimsenmesi faktörleri korelasyon analizi. 

 

üretimveyatır

ımteşviksiste

mininsektörü

nihtiyaçların

agöreşekillen

dirilmesisekt

öriçinönemli

dir 

gemiinşa

sımillibir

politikaol

arakbeni

msenmes

isektöriçi

nönemlid

ir 

üretimveyatırımteşviksistemini

nsektörünihtiyaçlarınagöreşekil

lendirilmesisektöriçinönemlidir 

Pearson Correlation 1 ,164 

Sig. (2-tailed)  ,395 

N 29 29 

gemiinşasımillibirpolitikaolara

kbenimsenmesisektöriçinöneml

idir 

Pearson Correlation ,164 1 

Sig. (2-tailed) ,395  

N 29 29 

Verilerde; üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ile düşük 

faizli, uzun vadeli kredi imkânları arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki vardır. Tablo 4.8’daki 0,025 

değeri, bu ilişkiyi göstermektedir. Bu durum, iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi olarak 

görülmemelidir. Ortaya çıkan sonuç için, üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre 

şekillendirilirken, kredi imkânları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda düşük faizli ve uzun vadeli şekilde 

düzenlenebilir, diye yorumlanabilir. 
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Tablo 4.8: Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ile düşük 

faizli, uzun vadeli kredi imkânları faktörleri korelasyon analizi. 

 

üretimveyatırımt

eşviksisteminins

ektörünihtiyaçlar

ınagöreşekillendi

rilmesisektöriçin

önemlidir 

düşükfaizliuzu

nvadelikrediim

kânlarısektöriçi

nönemlidir 

üretimveyatırımteşviksiste

mininsektörünihtiyaçlarına

göreşekillendirilmesisektöri

çinönemlidir 

Pearson 

Correlation 

1 ,025 

Sig. (2-tailed)  ,896 

N 29 29 

düşükfaizliuzunvadelikredii

mkânlarısektöriçinönemlidi

r 

Pearson 

Correlation 

,025 1 

Sig. (2-tailed) ,896  

N 29 29 

Tablo 4.9’deki 0,587 değeri, üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre 

şekillendirilmesi ile ulusal sanayimizin fiyat-rekabet seviyesi arasında güçlü pozitif ve doğrusal bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Yine bu durum, iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisini 

göstermemektedir. Ortaya çıkan sonuçtan; üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün isteklerine göre 

düzenlenmesi, sanayimizin fiyat-rekabet gücünü kuvvetlendirmektedir, çıkarımı yapılabilir. Ulusal 

sanayimizin fiyat-rekabet gücü, üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre 

şekillendirilmesi ile artmaktadır, şeklinde de değerlendirilebilir. 

Tablo 4.9: Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ile ulusal 

sanayimizin fiyat-rekabet seviyesi faktörleri korelasyon analizi. 

 

üretimveyatırımt

eşviksisteminins

ektörünihtiyaçlar

ınagöreşekillendi

rilmesisektöriçin

önemlidir 

ulusalsanayimizi

nfiyat-

rekabetseviyesise

ktöriçinönemlidir 

üretimveyatırımteşviksist

emininsektörünihtiyaçları

nagöreşekillendirilmesise

ktöriçinönemlidir 

Pearson Correlation 1 ,587 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 29 29 

ulusalsanayimizinfiyat-

rekabetseviyesisektöriçin

önemlidir 

Pearson Correlation ,587 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 29 29 

Anket verilerinden; üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ile 

finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü arasında pozitif ve doğrusal ilişki olduğu 

görülmektedir. Tablo 4.10’deki 0,017 değeri, bu ilişkiye işaret etmektedir. İki değişken arasında bir 

neden sonuç ilişkisi olmadığı gibi; ortaya çıkan sonuç, üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün 

isteklerine göre düzenlenmesi, finansmana erişim kolaylığını beraberinde getirmekte ve finansman 

maliyeti düşüklüğünü desteklemektedir, çıkarımı yapılabilir.  
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Tablo 4.10: Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ile 

finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü faktörleri korelasyon analizi. 

 

üretimveyatırımte

şviksistemininsek

törünihtiyaçlarına

göreşekillendirilm

esisektöriçinönem

lidir 

finansmanaerişi

mkolaylığıvefina

nsmanmaliyetidü

şüklüğüsektöriçi

nönemlidir 

üretimveyatırımte

şviksistemininsekt

örünihtiyaçlarınag

öreşekillendirilme

sisektöriçinönemli

dir 

Pearson Correlation 1 ,017 

Sig. (2-tailed)  ,931 

N 29 29 

finansmanaerişim

kolaylığıvefinans

manmaliyetidüşük

lüğüsektöriçinöne

mlidir 

Pearson Correlation ,017 1 

Sig. (2-tailed) ,931  

N 29 29 

Elde edilen verilerde; üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi 

ile ihtisaslaşmış bir denizcilik bankasına olan ihtiyaç arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki vardır. Tablo 

4.11’deki 0,164 değeri, bu ilişkiyi göstermektedir. Bu durum, iki değişken arasında bir neden sonuç 

ilişkisi olarak düşünülmemelidir fakat ortaya çıkan sonuç; üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün 

ihtiyaçlarına göre şekillendirilirken, denizcilik alanında uzman bankaların finansman ve danışmanlık 

hizmeti ile sektöre destek vermesi, bu şekillendirme faaliyetinin etkisini artıracaktır şeklinde 

yorumlanabilir. Çünkü teşviklerin yapılandırılması faaliyetleri artırırken, yeni finansal ihtiyaçları 

beraberinde getirecektir. 

Tablo 4.11: Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ile 

ihtisaslaşmış bir denizcilik bankası faktörleri korelasyon analizi. 

 

üretimveyatırımt

eşviksisteminins

ektörünihtiyaçlar

ınagöreşekillendi

rilmesisektöriçin

önemlidir 

ihtisaslaşmışbird

enizcilikbankasıs

ektöriçinönemlid

ir 

üretimveyatırımteşviksist

emininsektörünihtiyaçları

nagöreşekillendirilmesise

ktöriçinönemlidir 

Pearson 

Correlation 

1 ,164 

Sig. (2-tailed)  ,395 

N 29 29 

ihtisaslaşmışbirdenizcilik

bankasısektöriçinönemlid

ir 

Pearson 

Correlation 

,164 1 

Sig. (2-tailed) ,395  

N 29 29 

Tablo 4.12’deki 0,193 değeri, finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile ulusal 

sanayimizin fiyat-rekabet seviyesi arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yine 

bu durum, iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisini olduğunu göstermediği gibi, ortaya çıkan 

sonuçtan; finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi sonucunda doğru ve uygun finansal 

seçenekleri kullanan sanayimizin fiyat-rekabet gücünü artacaktır, çıkarımı yapılabilir. 
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Tablo 4.12: Finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile ulusal sanayimizin fiyat-rekabet 

seviyesi faktörleri korelasyon analizi. 

 

finansalaraçların

sektöreuygunolar

akdüzenlenmesis

ektöriçinönemlid

ir 

ulusalsanayimizi

nfiyat-

rekabetseviyesise

ktöriçinönemlidir 

finansalaraçlarınsektö

reuygunolarakdüzenle

nmesisektöriçinöneml

idir 

Pearson Correlation 1 ,193 

Sig. (2-tailed)  ,317 

N 29 29 

ulusalsanayimizinfiya

t-

rekabetseviyesisektöri

çinönemlidir 

Pearson Correlation ,193 1 

Sig. (2-tailed) ,317  

N 29 29 

Anket verilerinden; finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile finansmana erişim 

kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü arasında pozitif ve doğrusal ilişki olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.13’deki 0,338 değeri, bu ilişkiye işaret etmektedir. İki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi 

olmadığı gibi; ortaya çıkan sonuç, finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi halinde, 

sektörün ihtiyacı olan finansmana erişim kolaylığını beraberinde gelecek, bu durum finansman maliyeti 

düşüklüğünü sağlayacaktır, çıkarımı yapılabilir.  

Tablo 4.13: Finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile finansmana erişim kolaylığı ve 

finansman maliyeti düşüklüğü faktörleri korelasyon analizi. 

 

finansalaraçlarıns

ektöreuygunolara

kdüzenlenmesise

ktöriçinönemlidir 

finansmanaerişi

mkolaylığıvefina

nsmanmaliyetidü

şüklüğüsektöriçi

nönemlidir 

finansalaraçlarınsektö

reuygunolarakdüzenle

nmesisektöriçinöneml

idir 

Pearson Correlation 1 ,338 

Sig. (2-tailed)  ,073 

N 29 29 

finansmanaerişimkola

ylığıvefinansmanmali

yetidüşüklüğüsektöriç

inönemlidir 

Pearson Correlation ,338 1 

Sig. (2-tailed) ,073  

N 29 29 

Tablo 4.14’deki 0,309 değeri, finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile düşük faizli uzun 

vadeli kredi imkânları arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu durum, iki 

değişken arasında bir neden sonuç ilişkisini göstermemekle beraber, ortaya çıkan sonuçtan; finansalar 

açların sektöre uygun olarak düzenlenmesiyle, sektörün ihtiyacı olan düşük faizli uzun vadeli kredi 

imkânları ortaya çıkacaktır, yorumu yapılabilir. 

Tablo 4.14: Finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile düşük faizli uzun vadeli 

kredi imkânları faktörleri korelasyon analizi. 

 

finansalaraçlarınse

ktöreuygunolarakd

üzenlenmesisektöri

çinönemlidir 

düşükfaizliuzunv

adelikrediimkânl

arısektöriçinöne

mlidir 

finansalaraçlarınsektöreu

ygunolarakdüzenlenmesis

ektöriçinönemlidir 

Pearson 

Correlation 

1 ,309 

Sig. (2-tailed)  ,103 

N 29 29 

düşükfaizliuzunvadelikre

diimkânlarısektöriçinöne

mlidir 

Pearson 

Correlation 

,309 1 

Sig. (2-tailed) ,103  

N 29 29 
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Tablo 4.15’deki 0,242 değeri, finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile sanayimizin 

ihtisaslaşmış bir denizcilik bankasına olan ihtiyacı arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Yine bu durum, iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisini olduğunu 

göstermemektedir. Ortaya çıkan sonuçtan; finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi 

konusunun, ihtisaslaşmış bir denizcilik bankası da içerebileceği veya bu dönüşümün önemli bir parçası 

olabileceği, çıkarımı yapılabilir.  

Tablo 4.15: Finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile ihtisaslaşmış bir denizcilik 

bankası faktörleri korelasyon analizi. 

 

finansalaraçlarınse

ktöreuygunolarakd

üzenlenmesisektöri

çinönemlidir 

ihtisaslaşmışbird

enizcilikbankasıs

ektöriçinönemlid

ir 

finansalaraçlarınsektöre

uygunolarakdüzenlenm

esisektöriçinönemlidir 

Pearson Correlation 1 ,242 

Sig. (2-tailed)  ,206 

N 29 29 

ihtisaslaşmışbirdenizcili

kbankasısektöriçinönem

lidir 

Pearson Correlation ,242 1 

Sig. (2-tailed) ,206  

N 29 29 

Verilerden; finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile gemi inşasının milli bir politika 

olarak benimsenmesi arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki vardır. Tablo 4.16’deki 0,242 değeri, bu 

ilişkiyi göstermektedir. Bu durum, iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi olarak 

düşünülmemelidir fakat ortaya çıkan sonuç; gemi inşasının milli bir politika olarak benimsendiğinde, 

sektörün ihtiyacı olan finansalar açların sektöre uygunluğu bu politikanın bir parçası olmalıdır, şeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 4.16: Finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile gemi inşasının milli bir politika 

olarak benimsenmesi faktörleri korelasyon analizi. 

 

finansalaraçlarınse

ktöreuygunolarakd

üzenlenmesisektöri

çinönemlidir 

gemiinşasımillibi

rpolitikaolarakbe

nimsenmesisektö

riçinönemlidir 

finansalaraçlarınsektö

reuygunolarakdüzenle

nmesisektöriçinöneml

idir 

Pearson Correlation 1 ,242 

Sig. (2-tailed)  ,206 

N 29 29 

gemiinşasımillibirpoli

tikaolarakbenimsenme

sisektöriçinönemlidir 

Pearson Correlation ,242 1 

Sig. (2-tailed) ,206  

N 29 29 

Anket sonuçlarında; finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü ile ulusal 

sanayimizin fiyat-rekabet seviyesi arasında pozitif ve doğrusal ilişki olduğu görülmektedir. Tablo 

4.17’deki 0,297 değeri, bu ilişkiye işaret etmektedir. İki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi 

olmadığı gibi; ortaya çıkan sonuç, finansmana erişim kolaylığının sağlanması ve finansman maliyetinin 

düşmesi halinde, ulusal sanayimizin fiyat-rekabet seviyesinin daha da güçleneceği, çıkarımı yapılabilir. 
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Tablo 4.17: Finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü ile ulusal sanayimizin 

fiyat-rekabet seviyesi faktörleri korelasyon analizi. 

 

finansmanaerişimkol

aylığıvefinansmanma

liyetidüşüklüğüsektör

içinönemlidir 

ulusalsanayimizi

nfiyat-

rekabetseviyesise

ktöriçinönemlidir 

finansmanaerişimkolayl

ığıvefinansmanmaliyeti

düşüklüğüsektöriçinöne

mlidir 

Pearson Correlation 1 ,297 

Sig. (2-tailed)  ,118 

N 29 29 

ulusalsanayimizinfiyat-

rekabetseviyesisektöriçi

nönemlidir 

Pearson Correlation ,297 1 

Sig. (2-tailed) ,118  

N 29 29 

Tablo 4.18’deki 0,665 değeri, finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü ile düşük 

faizli, uzun vadeli kredi imkânları arasında güçlü pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Güçlü bir ilişki olsa da bu durum yine iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisini olduğunu 

göstermemektedir. Bu sonuçtan; finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğünün, 

sektörün ihtiyacı olan düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânlarını ortaya çıkarabileceği, yorumu 

yapılabilir. Bu çıkarımın tam tersi de mümkündür. 

Tablo 4.18: Finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü ile düşük faizli, uzun 

vadeli kredi imkânları faktörleri korelasyon analizi 

 

finansmanaerişimko

laylığıvefinansman

maliyetidüşüklüğüse

ktöriçinönemlidir 

düşükfaizliuzunv

adelikrediimkânla

rısektöriçinöneml

idir 

finansmanaerişimkolayl

ığıvefinansmanmaliyeti

düşüklüğüsektöriçinöne

mlidir 

Pearson Correlation 1 ,665 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 29 29 

düşükfaizliuzunvadelikr

ediimkânlarısektöriçinö

nemlidir 

Pearson Correlation ,665 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 29 29 

Verilerden; finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü ile ihtisaslaşmış bir denizcilik 

bankası arasında çok güçlü pozitif ve doğrusal bir ilişki vardır. Tablo 4.19’daki 0,849 değeri, bu ilişkiyi 

göstermektedir. Bu durum, iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi olarak düşünülmemelidir fakat 

ortaya çıkan sonuç; finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğünün, denizcilik 

alanında ihtisaslaşmış bir banka aracılığıyla daha kolay çözümlenebileceği, şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 4.19: Finansalar açların sektöre uygun olarak düzenlenmesi ile ihtisaslaşmış bir denizcilik 

bankası faktörleri korelasyon analizi 

 

finansmanaerişimkol

aylığıvefinansmanm

aliyetidüşüklüğüsekt

öriçinönemlidir 

ihtisaslaşmışbirde

nizcilikbankasıse

ktöriçinönemlidir 

finansmanaerişimkolayl

ığıvefinansmanmaliyeti

düşüklüğüsektöriçinöne

mlidir 

Pearson Correlation 1 ,849 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 29 29 

ihtisaslaşmışbirdenizcili

kbankasısektöriçinönem

lidir 

Pearson Correlation ,849 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 29 29 

Anket sonuçlarında; finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü ile gemi inşa 

sanayinin milli bir politika olarak benimsenmesi arasında çok güçlü pozitif ve doğrusal ilişki olduğu 

görülmektedir. Tablo 4.20’deki 0,849 değeri, bu ilişkiye işaret etmektedir. İki değişken arasında bir 
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neden sonuç ilişkisi olmadığı gibi; ortaya çıkan sonuç, gemi inşa sanayinin milli bir politika olarak 

benimsenmesi halinde, sektörde finansmana erişim kolaylığının sağlanacağı ve finansman 

maliyetlerinin düşüşünün gerçekleşeceği, çıkarımı yapılabilir. 

Tablo 4.20: Finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü ile                                                                      

gemi inşasının milli bir politika olarak benimsenmesi faktörleri korelasyon analizi. 

 

finansmanaerişim

kolaylığıvefinans

manmaliyetidüşü

klüğüsektöriçinön

emlidir 

gemiinşasımillibi

rpolitikaolarakbe

nimsenmesisektör

içinönemlidir 

finansmanaerişimkolayl

ığıvefinansmanmaliyeti

düşüklüğüsektöriçinöne

mlidir 

Pearson Correlation 1 ,849 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 29 29 

gemiinşasımillibirpoliti

kaolarakbenimsenmesis

ektöriçinönemlidir 

Pearson Correlation ,849 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 29 29 

4.4.5 Sektörün Ne Zaman Yükseliş Trendine Geçeceğine İlişkin Frekans ve Yüzde 

Oranlarına Göre Dağılım Analizi 

Sektörün Ne Zaman Yükseliş Trendine Geçeceğine İlişkin Frekans ve Yüzde Oranlarına Göre Dağılım 

Analizinden elde edilen veriler Tablo 4.21’de gösterilmektedir. Anket verilerine göre, tamamı yönetici 

olan katılımcılardan 18 kişi, %62,1 oranla öngörülemeyen bir zaman dilimi olarak değerlendirirken, 

katılımcıların hiçbiri kısa vadede (0-2 yıl içerisinde) sektörün geleceği hakkında olumlu bir gelişme 

olacağını düşünmemektedir. Yalnız 1 kişi %3,4 oranla 3-5 yıl içerisinde, yine 1 kişi %3,4 oranla 6-10 

yıl içerisinde; 5 kişi ise %17,5 oranla uzun vade olarak nitelendirebilecek 11-15 yıl içerisinde sektörün 

yükseliş trendine geçeceğini düşünmektedir. 4 kişi ise %13,8 oranla, sektörün hiçbir zaman yükseliş 

trendine geçmeyeceği kanısındadır. Katılımcıların neredeyse tamamı sektörün geleceği ile ilgili 

karamsar durumdadır. 

Tablo 4.21: Sektörün yükselişe geçişi konusunun, frekans ve yüzde oranlarına göre dağılım analizi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid öngörülmeyen 18 62,1 62,1 62,1 

0-2yılarası 

3-5yılarası 

0,0 

1 

0,0 

3,4 

0,0 

3,4 

62,1 

65,5 

6-10yılarası 1 3,4 3,4 69,0 

11-15yılarası 5 17,2 17,2 86,2 

hiçbirzaman 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

2012-2013 yıllarında yapılan sektörel bir çalışmanın anket sonuçları incelendiğinde, yükseliş dönemine 

geçişin, orta ve uzun vadede yaşanabileceğini düşünenler bulunmaktadır (Turan & Cengiz, 2015: 10). 

2017 yılındaki bir çalışmada; sektörün gelişme göstermesini -daha gerçekçi olması açısından- yalnızca 

finansman ve yatırımlar konusunda karar veren yöneticiler açısından Tablo 4.22 üzerinde 

değerlendirdiğimizde; 8 kişi, %22,2 oranla öngörülemeyen bir zaman dilimi olarak değerlendirirken, 

katılımcılardan 7 kişi %19,4 oranla 0-2 yıl içerisinde, 5 kişi %13,9 oranla 3-5 yıl içerisinde, 2 kişi %5,6 

oranla 6-10 yıl içerisinde, 4 kişi yine %11,1 oranla 11-15 yıl içerisinde sektörün yükseliş trendine 

geçeceğini ifade etmiştir. 10 kişinin ise %27,8 oranla, sektörün hiçbir zaman yükseliş trendine 

geçmeyeceği kanısını taşıdığı görülmektedir (Ünal, 2018: 234-235). 2 yıl öncesinde, yöneticilerin 

%50’sine tekabül eden kısmı (öngörülmeyen + hiçbir zaman seçenekleri dışında) sektörün geleceği ile 

ilgili az da olsa umutlu iken, günümüzde katılımcıların %75,9’unun (öngörülmeyen + hiçbir zaman) 

karamsar ve beklentisiz olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.22: Sektörün yükselişe geçişi konusunun, frekans ve yüzde oranlarına göre iki değişkenli 

analizi (Ünal, 2018: 234-235) 

Sektörün ne zaman yeniden yükseliş 

trendine geçeceğini düşünüyorsunuz? 

Göreviniz ? 

Total Yönetici Mühendis Diğer 

 Öngörülmeyen Count 8 18 2 28 

% within göreviniz 22,2% 25,4% 12,5% 22,8% 

0-2yılarası Count 7 12 1 20 

% within göreviniz 19,4% 16,9% 6,3% 16,3% 

3-5yılarası Count 5 10 6 21 

% within göreviniz 13,9% 14,1% 37,5% 17,1% 

6-10yılarası Count 2 7 0 9 

% within göreviniz 5,6% 9,9% ,0% 7,3% 

11-15yılarası Count 4 5 0 9 

% within göreviniz 11,1% 7,0% ,0% 7,3% 

Hiçbirzaman Count 10 19 7 36 

% within göreviniz 27,8% 26,8% 43,8% 29,3% 

Total Count 36 71 16 123 

% within göreviniz 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.5 Sonuç ve Öneriler 

4.5.1 Sonuçlar 

Araştırma sonucunda; 

“H1” Finansal araçlarının sektöre uygun olarak düzenlenmesi sektör için önemlidir, hipotezi kabul 

edilmiştir. Bu konuda, katılımcılar 5 üzerinden ortalama 4,76 ile sektörün bu düzenlemeye ihtiyacı 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

“H2” Üretim ve yatırım teşvik sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi sektör için 

önemlidir, hipotezi kabul edilmiştir. Ankete katılan yöneticiler, 5 üzerinden 4,69 oranla üretim ve 

yatırım teşvik sisteminde revizyon beklemektedir. 

“H3” Ulusal sanayimizin fiyat-rekabet seviyesi sektör için önemlidir, hipotezi kabul edilmiştir. 5 

üzerinden 4,72 olarak gerçekleşen dağılımda fiyat-rekabet seviyesinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret 

edilmiştir. 

“H4” Finansmana erişim kolaylığı ve finansman maliyeti düşüklüğü sektör için önemlidir, hipotezi 

kabul edilmiştir. Katılımcılar, 5 üzerinden en güçlü yüzde olan ortalama 4,90 ile bu önermeye katıldığını 

beyan etmiştir. Bu durum, sektörün önündeki en büyük sorunun finansmana erişim ve maliyet düşüklüğü 

olduğunu göstermektedir. 

“H5” Düşük faizli, uzun vadeli kredi imkânları sektör için önemlidir, hipotezi kabul edilmiştir. 5 

üzerinden 4,80 olarak değerlendirilen; düşük faizli, uzun vadeli kredi olanaklarının sektör için önemi 

teyit edilmiştir.  

“H6” İhtisaslaşmış bir denizcilik bankası sektör için önemlidir, hipotezi kabul edilmiştir. Katılımcılar, 

5 üzerinden ortalama 4,86 ile bu sektörde uzmanlaşmış bir bankaya gereksinim olduğunu 

vurgulamışlardır.  

“H7” Gemi inşa sanayinin, milli bir politika olarak benimsenmesi sektör için önemlidir, hipotezi kabul 

edilmiştir. Katılımcılar 5 üzerinden ortalama 4,86 ile gemi inşa konusunun milli bir politika olarak ele 

alınması gerektiğini belirtmişleridir. 
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4.5.2 Öneriler 

Denizcilik endüstrisi, genellikle gelir getiren sektörler üzerinden düşünüldüğünden, endüstri içerisinde 

gemi inşa sektörünün çok önemli bir yerde olduğu görülmektedir. Gelir getiren bu alanlardaki olumlu 

gelişmeler, denizcilik faaliyetlerinin geneline etki etmektedir. 

Gemi inşa sanayindeki yatırım ve finansman konusunda sektörün karar vericileri ile yapılan anket 

sonuçlarında; finansman bulmada yaşanan problemlerin sektörün ihtiyaçlarının başında olduğu 

görülmüştür. 

Finansman araçlarının sanayiye uygun olarak yapılandırılması ve finansmana erişimin daha kolay 

gerçekleşmesi, her zaman sektöre yön verenlerin beklentisi olmuştur. Ayrıca, finansman maliyetlerinin 

düşürülmesinin sektörel gelişmeye katkısı olacağı düşünülmektedir. Çünkü, gemi yapımı yıllara 

yayılmış bir inşaat faaliyetidir. Dolayısıyla sektörde öz kaynak kullanımından ziyade kredi kullanımı 

gerçekleşmektedir. Türk bankalarınca verilen kredilerin hem süreleri kısa hem de miktarları azdır. 

Sektörün finansman ihtiyacının giderilmesi için, düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânları 

sunulmalıdır. Çeşitli kredi modelleri, Almanya ve Brezilya’da uygulandığı gibi bu alana özel çalışmaları 

olan bir bankacılık modeli ile birlikte sisteme entegre edilmelidir. Özellikle bir devlet bankasının 

bünyesinde, ihtisaslaşmış bir denizcilik biriminin kurulması etkili olacaktır. Bununla birlikte, Türk 

Eximbank'ın gemi inşa yan sanayinin de kullanımına olanak sağlayan finansman imkânlarını sağlaması, 

sektörün gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu finansman modelleri, kriz dönemleri göz önüne alınarak, 

borçların yeniden yapılandırılması gibi önermelere açık, faaliyetleri aksatmayacak nitelikte, projelerin 

bitirilmesine odaklı ve esnek olmalıdır. 

Ayrıca, günümüzde yabancı kredi olanaklarından faydalanmak zorlaşmıştır. Bankalar Türk Bayraklı 

gemilere kredi vermekte isteksiz davranmaktadır. Lider konumdaki gemi inşa ülkelerinin Eximbank’ları 

tarafından armatörlere uygulanan “gemi işletme dönemi finansmanı sağlanması” gibi avantajlar veya 

Türk tersanelerinin armatörlere finansman paketi sunamaması; Türk armatörlerin fiyat-rekabet 

avantajını işin başında kaybetmesine, dolayısıyla siparişlerin Kore, Çin, Japonya, Almanya, Norveç, 

İspanya ve Hollanda tersanelerine kaçmasına neden olmaktadır. Bu durum, milli bayraktan kaçışı da 

beraberinde getirmektedir.  

Uluslararası ticarette bu anlamda küresel rakiplerin finansal gücü, teşvik avantajları, kapasite ve 

potansiyelleri, mevcut durumumuzdan daha önde olduğu için lider konumdaki ülkeler ile bu farklılıklar 

giderilmeli, bu durum yeni projelerin alınması için tehdit olmaktan çıkmalıdır. Projeler tam da bu 

noktada kaybedilmektedir çünkü Türk gemi inşa sanayinin gerek işçilik kalitesi gerekse müşteri 

memnuniyeti konusunda son derece başarılı olduğu dünyaca bilinmektedir. Üretim ve yatırım teşvik 

sisteminin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilirse, sektör ihaleler aşamasında daha güçlü 

olacaktır. 

Sektörde lider durumdaki Çin, Japonya ve Güney Kore her açıdan dikkatle takip edilmelidir. Finansman 

modelleri, ülkemizde uygulanmalıdır. Güney Kore’nin 1930’lardaki Japon kalkınma modelini 

uygulayarak sektörde ikinci konuma geldiği unutulmamalıdır. Bu ülkelerin denizcilik politikaları, 

eğitimleri ve ekonomik faaliyetleri örnek alınarak yeni bir denizcilik modeli geliştirilmelidir. Üretim 

sistemini tıkayan ve yatırım yapılmasını engelleyen hukuki ve idari eksikliklerin eş zamanlı olarak 

giderilmelidir. 

Öncelikle üretimde süreklilik sağlanmalı ve üretim artışı için gerekenler yapılmalıdır. Ürün kalitesinden 

taviz vermeden ihalelerde en uygun fiyatı verebilecek seviyeye gelerek, rekabet seviyesini maksimuma 

çıkarmak gerekmektedir. 

Başarılı bir geçmişin yanında; çok ciddi bilgi birikimi, deneyim ve kalifiye iş gücüne sahip olan sektör, 

ülkemizi gerek maddi getirisi gerekse ticari hayata katkısı ile ayağa kaldıracak sektörlerin başında 

gelmektedir. 

Gemi inşası, denizciliğe ve deniz ticaretine yönelik milli bir politika olarak benimsenmelidir. Sektörde 

istikrar sağlamanın, sürdürülebilir bir gelişme yaşanmasının ve sektörün geleceğinden söz edebilmenin 
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için ilk adımı budur. Deniz yoluyla ticaretin, dünya ticareti için vazgeçilmez olduğu ve gemilerin dünya 

ticaretindeki en etkili araçlar olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında; tüm alt bileşenleri ile birlikte, gemi 

inşa sanayine yapılacak yatırımlar, deniz ticaretinde ve ülkenin gelişmesinde kısa sürede etkisini 

gösterecektir. 
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Visual Publishing Business Investments Established in Turkey in the 

Context of Publıc Diplomacy 
 

 

In the 1990s, neo-liberal policies influenced countries; “media, civil society, public opinion”, 

which are non-state powers in international relations, became effective and the concept of 

“public diplomacy” became widespread. 

With the concept of public diplomacy; it is desired to change the perception of the targeted 

societies with information, culture and media tools without any necessity. With the 

development of the public diplomacy concept, the most important media of the media 

industry has been the visual broadcasting enterprises, the power of diplomacy in international 

relations. Because it is aimed to transfer the messages correctly and to affect the masses with 

the “soft power” feature. 

 The aim of this study was to examine television investment in Turkey, which is used for 

visual business and public diplomacy. After the establishment of Prime Ministry Public 

Diplomacy, Turkish Radio and Television Corporation (TRT) costs of its new television 

investment, business structure were investigated. The administrative, financial, human 

resources and organizational structures that the institution changed after these investments 

were evaluated. 

Multiple data sources (balance sheet, statistics, documents, activity reports etc.) were 

analyzed by qualitative research methods. With semi-structured interviews, the subject was 

tried to be clarified. 

The results showed that; only public television company in Turkey has opened for public 

diplomacy. These enterprises were found to be non-profit organizations that finance 

operating costs with the general budget of the TRT. Although these enterprises have 

contribution to broadcasting in Turkey, shortcomings have been identified in their business 

structure 
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Türkiye Kamu Diplomasisi Bağlamında Kurulan Görsel Yayın 

İşletmesi Yatırımları 
 

 

1990’lı yıllarda, neo liberal politikaların ülkeleri etkisi altına almasıyla; uluslararası 

ilişkilerde devlet dışı güçler olan “medya, sivil toplum, kamuoyu gücü” etkili olmaya 

başlamış ve “kamu diplomasisi” kavramı yaygınlaşmıştır. 

Kamu diplomasisi kavramıyla; hedef alınan toplumların algısının herhangi bir zorlamaya 

gerek kalmadan bilgi, kültür ve medya araçlarıyla değiştirilmek istenmektedir. Kamu 

diplomasisi anlayışının gelişmesiyle; medya endüstrisinin en önemli mecrası kabul edilen 

görsel yayın işletmeleri, uluslararası ilişkilerde diplomasinin etken gücü olmuştur. Çünkü 

mesajların doğru aktarılıp, kitlelerin “yumuşak güç” özelliğiyle etkilemesi hedeflenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye kamu diplomasisi için kullanılan ve görsel yayın işletmesi olan 

televizyon yatırımlarını incelemektir.  Başbakanlık Kamu Diplomasisi kurulduktan sonra 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) yaptığı yeni televizyon yatırımlarının 

maliyetleri, işletme yapıları araştırılmıştır. Kurumun bu yatırımlardan sonra değiştirdiği 

idari, mali, insan kaynakları ve organizasyon yapıları değerlendirilmiştir. 

Nitel araştırma yöntemlerinden vaka incelemesi yapılarak, çoklu veri kaynakları (bilanço, 

istatistikler, dokümanlar, faaliyet raporları vb.) analiz edilmiştir. Yarı yapılandırılmış 

röportajlar ile konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Sonuçlar göstermiştir ki; Türkiye’de kamu diplomasisi için sadece kamu televizyon 

işletmeleri açılmıştır. Bu işletmelerin, kâr yapma amacı taşımayan, TRT genel bütçesiyle 

işletme giderlerini finanse eden kuruluşlar olduğu görülmüştür. Kamu diplomasisi görsel 

yayın işletmelerinin yayıncılık anlamında Türkiye’ye katkıları olsa da bu televizyon 

kuruluşlarının işletme yapılarında eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Giriş 

 21. yüzyılda, küreselleşme ve neo liberal politikalarının etkisiyle; devletlerin, dışişleri politikalarında 

önemli dönüşümler olmuştur. Soğuk Savaş döneminin bittiği 1990’lardan sonra siyasetin toplum 

düzeyinde yapılmasıyla diplomasi, kamuoyu, sivil toplum, sivil aktörler ekseninde dönüşmüştür.  

Ülke sınırlarının etkisinin azalıp ulaşım ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle; bireyler, toplumlar ve 

hükümetler arasındaki iletişimin artmıştır. Bu nedenle de devletler, dış politika hedeflerini 

gerçekleştirebilmek için sadece kendi halklarını değil; diğer ülkelerin halklarını da ikna etme 

mecburiyetinde kalmışlardır. Neo liberal politikalarla oluşan serbest piyasa ekonomiyle, devletlerarası 

ilişkilerde yeni bir boyuta ulaşılmıştır. Kamuoyunu etkileyen sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve 

halkla ilişkilerin etkisi artmıştır. Devlet ve hükümet yönetimlerinin tekelinden çıkan uluslararası 

ilişkiler, ulus üstü şirketler ve uluslararası kuruluşların etkisine açık hale gelmiştir.  

Devletler, uluslararası ilişkilerini belirlerken diğer ülke kamuoylarını etkilemeye yönelik yöntemler 

geliştirmeye mecbur kalmışlardır. Kamu diplomasisi, bu mecburiyetin bir sonucu olarak özel olarak 

medya stratejileri geliştirmeye başlamışlardır. Geliştirilen medya stratejilerine göre de, farklı toplumları 

etkilemek için görsel yayın işletmeleri olan televizyonlar özel önem kazanmıştır. Küreselleşmeye artan 

rekabet ve gelişim hızıyla birlikte televizyonların yayın içerikleri kadar, işletme özellikleri de önem 

kazanmıştır.  

Bu makalede, Türkiye’nin kamu diplomasisi için kurulan TRT Kurumu’na ait 4 televizyonu olan TRT 

Kürdi, TRT Avaz, TRT Arabia ve TRT World görsel yayın kuruluşlarının işletme özellikleri 

araştırılmıştır. Çalışma, literatür araştırması, doküman incelemesi, bilanço analizi ve TRT kurumunda 

çalışan 11 profesyonel ile yarı yapılandırılmış mülakatlarla yapılmıştır.  

1. Kamu Diplomasisi Kavramı 

Kamu diplomasisi, zaman içinde sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik güç dinamiklerinin 

değişmesiyle yeni anlamlar kazanmıştır. Ancak genel olarak kamu diplomasisi, bir devletin farklı bir 

ülkenin toplumuyla doğrudan iletişim ve etkileşim kurarak; dış politika stratejisi uygulayarak, milli 

çıkarlarını arttırmasıdır  (Nakamura ve Weed, 2009: 2). 

Devletler, kamu diplomasisi kullanarak, kendi görüşlerini ve amaçlarını farklı toplumlara anlatarak, 

artan uluslararası ticaretten ve hızlı yayılan küresel siyasetten kazançlı çıkmak istemişlerdir (Tiedeman, 

2004: 4). 

Kamu diplomasisiyle birlikte seslendirilen “Yumuşak Güç Kavramı”,  Joseph S. Nye tarafından 1990’da 

geliştirilmiştir. Nye, (2004: 40-65) uluslararası diplomaside “sert güç” kavramının azalarak, kamu 

diplomasisiyle yumuşak güç kavramının eklendiğini belirtmektedir. Nye’ye göre, diplomasideki sert 

güç diğer toplumlara “havuç ya da sopa” göstererek etki yapıyordu. Kamu diplomasisiyle oluşan 

yumuşak güç ile farklı ülkeler, sadece etkilenmiyor, ikna oluyorlar. Yumuşak güç, bireyleri ve toplumu 

“cezbetme, çekicilik gösterme” gibi yöntemlerle ikna ediyor ve taraf haline getirmek istemektedir.  

Soğuk savaş zamanlarının “sert güç uygulamaları”, yeni uluslararası ilişkiler anlayışıyla birlikte yerini 

ülkelerin yumuşak güçlerine devretmiştir. Devletler geliştirdikleri yumuşak güç politikaları ile (medya, 

bilim, eğitim, kültür, spor vb.) başka toplumları etkileyip; onlar için cazip, ikna edici bir ülke konumuna 

gelmek istemektedirler. Yumuşak güç kavramının alt yapısını, medya ile etkileşim ve ikna 

oluşturmaktadır (Nye, 2004: 2). 

Kamu diplomasisi, Ekşi’ye (2014) göre özellikle klasik diplomasi tarzının etkili olamadığı sivil alanda 

öne çıkmıştır. Kamu diplomasisi, diplomat olmayan aktörler üzerinden politikalar yürütülmesiyle klasik 

diplomasiden farklılaşmaktadır. Kamu diplomasisiyle, diğer ülkelerin toplumlarına kültürel ve siyasi 

etkinlikler yürütülmektedir. Böylece klasik diplomasinin muhatap görmediği sivil toplum ve bireyler; 

diplomasinin yeni muhatap alanı olarak belirginleşmiştir. Geleneksel diplomasi, “devletten devlete” 

resmi ilişkileri ikame edip; gizlilik üzerine konumlandırılırken; kamu diplomasisi “devletten topluma ve 

toplumdan topluma”, gerçekleştirilen resmi olmayan iletişim biçimlerini kapsamaktadır.    
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Kamu diplomasisi, duruma özgü, çok boyutlu iletişim yöntemlerini barındıran bir algı stratejisidir. 

Kamu diplomasisinin diyalog yöntemleri, propaganda söylemlerinden farklı olmasını sağlamıştır. Kamu 

diplomasisi, klasik diplomasiden farklı olarak  “hedef kitleye uluşmak”, “güvenilir olmak”, “ikna 

edebilmek ve “saygı oluşturmak” gibi üç ana amaç için çalışmaktadır (Akkuş, 2016: 3).   

Cull (2009:8), kamu diplomasisinin, geleneksel diplomasiden farklı olarak değişim istenen toplumlarda 

fikir ekmek için özel kuruluşlar ve çıkar gruplarıyla çalışıldığını; mesleği iletişim olan gazetecilerden 

yardım alındığını ve kültürlerarası iletişim süreçlerinin kullanıldığını belirtmektedir.  

Kamu diplomasisi ilk ortaya çıktığında kaynağı devlet/ hükümet olan bir iletişim stratejisiydi. Ancak 

kamu diplomasisinde tek aktör devlet/hükümet olmaktan çıkmıştır. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler 

medya kuruluşları, küresel şirketler ve baskı grupları kamu diplomasisinin başlıca aktörleri kabul 

edilmektedir. Bu aktörler, bazen devletten bağımsız olarak çalışabilmektedirler (Sancar, 2012: 91). 

Cull, (2009:2) kamu diplomasisi kavramının ilk kez 1856’da İngiltere’de kullanıldığını belirtse de; 

Türkiye’de, literatürde ağırlıklı olarak bu kavramın Amerika’da, 1965’te Tufts Üniversitesi'nde Fletcher 

School of Law and Diplomacy’nin Dekanı Edmund Gullion tarafından kullanıldığını kabul edilmektedir 

(Akçadağ, 2019).   

Akkuş’a göre, (2016) Kamu diplomasisi kavramının 1965’te seslendirilmeye başlanması, Amerikan dış 

politikasının yaşadığı değişimin sonucuydu. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın en büyük devleti 

olarak tanımlanmaya başlayan Amerika için klasik diplomasi yetersiz kaldı. Bu dönemde farklı 

diplomasi tarzı olarak, kamu diplomasisi kavram olarak geliştirilmeye başlanmıştır  

Kamu diplomasisi kavramının yoğun olarak kullanılmaya başlandığı tarih ise 2001 yılında 

Amerika’daki ikiz kulelere yapılan 11 Eylül Terör Saldırısı sonrasında başlamıştır. Dönemin ABD 

başkanı George W. Bush “Küresel Terörle Savaş” başlığı altında kamu diplomasisinin uluslararası 

terörizmle mücadelede stratejik bir yöntem olduğunu açıkça belirtmiştir (Hoffman, 2002: 83-95).  

2002’de temelleri atılan Irak Harekâtı için Bush Doktrini ile Küresel Terörle Savaş anlayışı çerçevesinde 

geliştirilen ilk kamu diplomasisi stratejisi kullanılmaya başlanmıştır. 2001-2005 yılları arasında 

yürütülen “Fikirlerin Savaşı Yaklaşımına” göre, ABD, yeni kamu diplomasisi stratejisiyle; ülkeler 

arasındaki barışçı söylemini yıpratmadan, ılımlı Müslümanları ikna ederek terörle savaşacak ve 

Afganistan ve Irak savaşları için diğer ülkelerin desteğini alacaktır. ABD kamu diplomasisi stratejisiyle; 

Ortadoğu ve Afganistan’da ABD’nin yapacağı askeri harekâtlar için; uluslararası kamuoyuna vereceği 

mesajı tasarlaması ve kültürel değerlerini genişletmesi için farklı kitlelere ulaşmak istemiştir (Azpiroz, 

2013:176‐197). 

2. Türkiye’de Kurumsal Yapı Olarak Kamu Diplomasisi 

1990’lı yıllarda oluşan “Yeni Dünya Düzeni” içerisinde büyümek isteyen Türkiye, eksikliklerine rağmen 

uluslararası sistem içinde rol kapmak istemektedir. Türkiye’nin kamu diplomasisini kullanarak 

“dünyanın ve bölgenin nasıl bir Türkiye’yi kabul etmesi gerektiğini” ve “Türkiye’nin 21.yüzyılda nereye 

ulaşabileceğini” anlatma çabası vardır  (Ertekin, 2012: 345). 

Siyasal sorunlarla birlikte, ekonomik, sosyal ve terör sorunları da yaşayan Türkiye; dış işleri 

politikalarında kendini anlatmakta zorluk çekip; haksız algılarla karşılaşmıştır. Uluslararası ilişkilerde, 

kendini doğru ifade edemediğini ve ülke markasını tanıtamadığı, sorunuyla yüzleşen Türkiye, kamu 

diplomasisinin etkinleştirilmesi için kurumsal çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır (Saraçlı, 

2014:305). 

Türkiye’de, demokrasi, ekonomik ve kültürel alanlarda kaydedilen olumlu gelişmeler, dış dünyaya aynı 

oranda iletilememekte olduğu kanısı yaygındır. Türkiye’nin kamu diplomasisi stratejilerinin sunduğu 

tanıtım fırsatlarıyla kendini anlatmak ve ülke olarak marka değerini yükseltmek için yaptığı çalışmaların 

yeni sayıldığı ve son on yılda yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. 

Kamu diplomasisi için somut girişimlerde bulunulmadan önce Türkiye’nin dışişleri politikasında iddialı 

biçimde seslendirilen yeni kavramlar oluşmaya başladı. Bu kavramlar: “Merkez ülke iddiası”, 
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“Komşularla sıfır sorun politikası”, “Medeniyetler İttifakı Girişimi”, “donör ülke markalama politikası”, 

“Ermenistan’la ilişkilerin normalleştirilmesi” ve “vize politikasıdır.” (Davutoğlu, 2010).  

Son on yılda Türkiye’nin dış politika söyleminin değişmesiyle pasif ve izolasyon anlayış bırakılarak 

uluslararası ilişkilerde etkin rol kapma isteği gözlemlenmiştir. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan Arap 

Baharıyla birlikte Türkiye’nin bu bölgedeki konumu farklılaşmıştır (Altunışık, 2009: 171-194). 

Suriye’deki olayların başladığı yıldan itibaren Türk devletinin agresif diplomasi izleyen ve sivillerin 

korunması için liderlik rolü üstlenen konumu vardır   (Bilefsky, 2012). 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2010 yılı iktidarında, dış politikanın kamu diplomasisi aktörleri olarak; 

Dışişleri Bakanlığı’nın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel 

Müdürlüğü, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı, Başbakanlık Kamu Diplomasisi 

Koordinatörlüğü, TRT, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, BYEGM, Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Toplulukları Başkanlığı gibi kurumları ana aktör olarak belirlenmiştir. Anadolu Ajansı, THY, Kızılay, 

YÖK, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TOBB, Türksoy, TUSİAD, 

Yeryüzü Doktorları gibi oluşumların da yardımcı aktör olarak belirlendiği tespit edilmiştir.  

2008 yılından itibaren oluşan etkin kamu diplomasi kuruluşları fikri,  30 Ocak 2010 tarihinde 27478 

sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü kurularak somut 

olarak hayata geçirilmiştir. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin yapılabilmesi için ilgili her kamu 

kurumunun bütçesine ayrı bir ödenek konulması kararlaştırılmıştır (Resmi Gazete, 2010).  

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etmek 

ve onları bu faaliyetleri koordine etmekle yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Kamu Diplomasisi 

Koordinatörlüğü’nün kuruluş genelgesine göre sekretarya görevini, Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü (BYEGM) yerine getirecektir. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün yeni dönemde 

enformasyon ve medya gücüne odaklandığı anlaşılmaktadır.   

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, amaç olarak “kamu diplomasisi alanında stratejik iletişim ve 

tanıtım çalışmaları konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum oluşumları arasında 

koordinasyonu sağlamak, Türkiye’nin yeni hikâyesini anlatmayı, farklı kesimlerle diyaloğa geçmeyi ve 

çok taraflı iletişim ekseninde çalışmak” olarak açıklamıştır (Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, 2019).  

 

Türkiye’de kamu diplomasisi etkinlikleri için kullanılabilen ilk kurumlardan biri Türkiye İşbirliği ve 

Kalkınma Ajansı’dır. 1992’de kurulan ve başta Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkeleri hedefleyerek 

ekonomik, kültürel ve eğitim işbirliği için projeler hazırlayan TİKA, kamu diplomasisinin Türkiye’de 

önem kazandığı 2011 yılında kurumsal olarak daha etkin çalışabilmek için “Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” çıkartmıştır. Kurumun ismi, “Türk İşbirliği ve Kalkınma 

Ajansı Başkanlığı” yerine “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı” olarak değiştirilmiş ve 

yurtdışındaki ofis sayısı 37’ye çıkartılmış, bütçesi ve personel sayısı arttırılmıştır (Resmi Gazete, 2011).  

2010 yılında kamu diplomasisi bağlamında kurumlardan biri de Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 

Başkanlığı’dır. Diaspora diplomasisi çerçevesinde değerlendirilmek istenen kurumun hedef kitlesi, 

yurtdışındaki Türk vatandaşları ve soydaş, akraba topluluklarıdır (Resmi Gazete, 2010a). 

Türkiye, 2009’da Yunus Emre Enstitüsünü kurarak, kamu diplomasisinin önemli bir ayağı olan kültür 

diplomasisini uygulayan ülkeler arasına girmek istemiştir. 1883’de kurulan Fransız kültür enstitüsü 

olarak Alliance Françoise, 1934’de açılan İngiliz Brirish Council ve 1951’de açılan Almanya’nın 

Goethe Enstitüsü örnek alınarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, bugüne kadar başta Türkçe eğitimi ve 

kültürel işbirliği projeleri için dünyada otuzbir enstitü kurmuştur  (Ekşi, 2014:205-2011). 

Kamu Diplomasisi ve Televizyon İşletmeleri 

Kamu diplomasini yürüten yöneticilerin, dijital medyaya ve bu makalenin konusu olan televizyon 

yatırımlarına önem vermesinin nedeni yaşadığımız dönemin enformasyon gerçeğiyle büyüdüğüdür. 

Manuel Castells’in (2008: 23), ‘Enformasyon Üçlemesi’ kitabında, küreselleşmenin, iletişim devrimiyle 
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bütünleşerek, enformasyon temelli geliştiğini belirtmiştir. Castells, bilgi teknolojilerindeki yayılmanın, 

sürekli ve kesintisiz irtibat halinde bir dünya olgusunu ortaya çıkardığını ve böylece “enformasyon 

toplumunun” oluştuğunu belirtmektedir.  

Medya kuruluşları içinde de televizyon işletmeleri, toplumsal kültürleri oluşturmada en büyük etken 

olmuştur. Batılı ülkelerin, sanayileşme sorasında hızla değişen kültür yapılarında, televizyon kuruluşları 

modern çağa damgasını vurmuştur (Kaplan, 1992: 9).  

Televizyon işletmelerinin, haber verme, eğlendirme, tanıtım, eğitim, harekete geçirme ve kültürel 

değişim gibi işlevleri vardır. Bütün işlevlerin bileşkesi toplum üzerinde, “inandırma” ve “davranış 

değişikliğini” amaçlamaktadır (Aziz, 2013: 89-90). Televizyon yayınları, uydu teknolojisindeki 

gelişmeler sayesinde uzaklık tanımaksızın kamu diplomasisinin etkin bir kolu olmuştur  (Aziz, 2013: 

101-102). 

2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül Terör Saldırısından sonra uluslararası ilişkilerde yaygınlaşan kamu 

diplomasisinde medya sektörü ve bu sektörün en önemli mecrası olan televizyonlar özel bir öneme 

sahiptirler. Televizyon işletmelerinin, diğer basın mecralarına göre çok daha fazla kişiye ulaşması, 

bilgiye seslendiği kadar kültür ve inanç dünyasını da şekillendirebilmesi, inandırıcılığının fazla olması, 

sese ve görüntüye hitap edip canlı yayınlarla anlık etkileşime geçilebilmesiyle, ülkeler kamu diplomasi 

çalışmaları için televizyonlara özel yatırımlar yapmışlardır (Paftalı, 2013:109). 

Geleneksel kamu diplomasisi faaliyetlerinin birincil hedef kitlesi durumundaki televizyon kanallarının, 

yayıncılık faaliyetleri tarih boyunca, ya bizzat devletler eliyle kurulmuş ve yönetilmiş ya da devletler 

tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Soğuk Savaş döneminde Amerika ile Sovyetler Birliği 

arasındaki rekabette önce Moskova Radyosu ile Amerika’nın Sesi Radyosu ile haber ajansları çatışma 

alanlarını oluşturuyordu. 21. yüzyılda ise iletişim araçları daha da önemli hale gelmiştir Amerika CNN 

ile İngiltere BBC, Almanya Deutsche Welle, Rusya Russian Today, Arap Dünyası, El-Cezire, Çin 

CCTV gibi televizyon işletmeleriyle dünya kamuoyunu etkilemek istemektedirler (Ertekin, 2012: 331). 

İngiltere “The Commonwealth of Nations” üyesi eski sömürgelerine yönelik seslenişini BBC ile 

yapmaktadır. Fransız kanalı TV5 Monde, Fransa, Belçika, İsviçre ve Kanada ile ilgili yayınlar yaparken; 

kolonilerinin bulunduğu Afrika’ya özel programlara yatırım yapmaktadır. Haberlerinde tarafsız görünse 

de, TV5 Monde dış politika haberlerinde Fransa dış politikasına paralel yayınlar yapmaktadır. 1993’de 

kurulan Euronews ise Avrupa merkezli çok dilli yayın yapmaktadır (Ertekin, 2012:331-333).  

Rawnsley (1996), kamu diplomasisi için yapılan uluslararası yayıncılığın gelişimini iki dönemde 

inceliyor. Birinci dönem, 1. Dünya Savaşı sırasında başlayan, 1990’lara kadar süren ve hükümet 

destekli, propaganda içerikli radyo yayınları ağırlıklı dönemdir. Kamu diplomasisin ikinci uluslararası 

yayıncılık dönemi ise özel televizyon yayıncılığının ve sınır ötesi yayıncılığın geliştiği 1990 sonrası 

dönemdir.  

Amerika, başta Amerika’nın Sesi Radyosu (VOA) olmak üzere belirli radyolara kamu desteği verip 

yayın yaptırırken, özel sektör yayınlarını markalaştırarak kamu diplomasisi için kullanmıştır. CNN 

televizyonunun 1990 Körfez Savaşı’nda yaptığı etkili yayınlar “CNN Etkisi” tanımlamasını ortaya 

çıkarmıştır. Kamu yayınlarının propaganda yöntemiyle değil de; ikna yöntemiyle toplumları etkileyen 

Amerikan televizyonları, uluslararası televizyon yayıncılığına yeni bir anlayış getirmiştir. Amerika’nın 

küresel medya diplomasisi, CNN, MSNBC, Sky News gibi özel sermayenin sahip olduğu küresel haber 

kanallarının büyümesiyle etkisini arttırmaktadır (Nawawy, 2006).  

Samuel Azran, (2013)  Katar’ın sahip olduğu El Cezire televizyonunun devlet destekli ancak özgür 

yayın yapabilen yeni bir televizyon olarak; kamu diplomasisinin uluslararası iletişiminde yeni bir model 

olduğunu vurgulamaktadır. İngiltere’nin önemli televizyon yayın grubu BBC, Fransa’nın TV5 ve 

Almanya’nın Deutsche Welle gibi kamu televizyon kuruluşları da bu modelle yayın yapmaktadır. BBC, 

İngiltere içerisindeki yayınlarında özgür ve özgün bir anlayışla, tüm İngiltere hükümetlerini ve 

İngiltere’yi eleştirebilmektedir. Ancak kriz dönemlerinde İngiltere’nin genel politikalarıyla uyumlu 

yayınlarını etkili biçimde yaptığı gözlemlenmiştir.  
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Kagarlitsky, (2006) ülkelerin 1990 öncesinde güçlü imajı vermek için askeri kaynaklarına yatırım 

yaptıklarını; bugün ise uçaklar yerine televizyon dalgalarına yatırım yapıldığını, heybetli ordu 

görüntüleri yerine televizyon teknolojisine ve markasının daha etkili olduğunu belirterek; Rusya’nın 

2005’de, gücünü ispatlamak için İngilizce yayın yayan Russia Today kanalına büyük yatırımlar 

yaptığını örnek olarak gösteriyor. 

3. Türkiye Kamu Diplomasisi ve TRT 

2008 yılından itibaren “Türkiye’nin Yeni Hikâyesi” olarak tanımlanan “yeni dönem Türk dış politikası” 

için farklı kesimlerle diyalog kurmak ve çok taraflı iletişim ekseni kurabilmek için Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu (TRT), kamu diplomasisi iletişim ve enformasyon stratejisinin ana aktörü olarak 

belirlenmiştir.  

TRT, 2008’de Dışişleri Bakanlığı’nın ve Başbakanlık bürokratlarının ortak çalışmalarıyla medya 

diplomasisinin ilk yayınlarını planlayarak; sınır ötesi toplumlara ulaşarak, Türkiye’nin kültürel ve siyasi 

tezlerini duyurmayı, yayın markasını büyütmeyi; işletme yapısında da değişime gitmeyi hedeflemiştir 

(Şahin, 2011). 

Türkiye’nin siyasal, ekonomi ve kültürel çıkarlarını/ haklarını uluslararası sistemde tanıtma, bir kamu 

diplomasisi oluşturma, bölge ve dünya ülkelerinin sempatisini kazanmak için TRT’nin küresel yayınları, 

Türk kamu diplomasisi için de bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. Çünkü başta Avrupa ülkeleri, 

Amerika, Çin, Rusya ve Arap ülkeleri, kamu televizyonlarının öncülüğünde diplomatik yarar gözeten 

yayınlara 1990’larda başlayıp; 2 binli yıllarda, bu yayınları markalaştırmışlardır.  

İmparatorluk mirasına egemen ülkeler, 21 yüzyılda bile “emperyal özelliklerini” korumak hedefiyle, 

kendileri için jeo-stratejik önemli olan coğrafyalara yönelik kamu televizyonları aracılığıyla televizyon 

kanalları kurmuşlardır. Büyük sömürge ülkeleri İngiltere, İspanya, Fransa’nın kamu televizyonları, eski 

sömürge ülkelerine yönelik BBC, TV5 Monde, Telesur, ARTE gibi televizyon markalarıyla, Avrupa’da 

ilk küresel yayınları başlatmışlardır (Ertekin, 2012). 

Çok dilli, çok uluslu yayın işletmeleri aynı zamanda ülkesinin bayrak taşıyıcılığını da üstlenmektedir. 

“Küresel sermaye” olarak bilinseler de bu televizyon işletmelerinin ait oldukları ülkeyle bütünleştikleri 

gözlemlenmektedir. Kamu diplomasisi için yayın yapan televizyon işletmeleri; toplumların siyasal, 

iktisadi, sosyal, kültürel bakış açılarını etkileyerek; egemen devletlerin bakış açılarını ikna yoluyla 

yerleştirmektedirler.  

BBC, BBC Worldwide markası altında yaptığı kamu diplomasisi yayıncılığı ile çok yönlü yayılma planı 

uygulayarak, dünyaya yayın yapmaktadır. İtalya’nın sahip olduğu RAI, Raitalia 1 ile Kuzey ve Latin 

Amerika’ya;  Raitalia 2 ile Avustralya’ya,  Raitalia 3 ile de Asya ve Afrika’ya yayın yapmaktadır. 

Avrupa’da küresel yayın yapan diğer kamu hizmeti yayıncılarına Alman Deutsche Welle, Çek TV Plus, 

Norveç’in NRK International’ı, İrlandalı Tara TV, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ERT 

World’ü, Portekizli RTP Internaciona, Romanya’nın TVR International’ı, Polonya’nın TVP Polonia’sı 

örnek verilebilir (Demirkıran, 2008: 141-144).  Yine çok ülkeli ortaklık yapılarıyla ARTE, TV5,  

Eurosport ve Euronews Avrupa’nın önemli küresel görsel yayın işletmelerindendir.  

Asya Kıtasında Çin’in devlet televizyonu CCTV International CCTV 9 ile İngilizce, CCTV E ile 

İspanyolca, CCTV F ile Fransızca olarak yayın yapmaktadır. Japon kamu yayıncısı NHK, Japan Satellite 

TV ile 1992’den bu yana uluslararası televizyon yayıncılığı yapmaktadır. Rusya, devlet televizyonu 

ORT, Pervy ve Russia Today televizyonları ile iddialı diplomatik yayıncılık yapmaktadır. Hindistan, 

kamu yayın kanalı Doordashan World, değişik ülkeler için farklı dillerde yayın yapmaktadır 

(Demirkıran, 2008: 142-143). Bu televizyon kanalları, olayları kendi perspektifleriyle dünyaya servis 

ederek;  enformasyonu, yeniden kurgulamayı ve söylemi kontrol etmeyi amaçlamaktadırlar (Devran, 

2015: 289). 

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, TRT’nin küresel televizyon işletmelerine yatırım 

yaptırılarak, Türkiye’nin küresel medyanın olumsuz sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerine yönelik etkili 

bir karşı duruş sergileyebileceğini amaçlamıştır (M06). 
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Ulusal ölçekte mülkiyet tekelleşmenin bariz özellik olduğu Türkiye medya sektörü, yatırım yapmanın 

mali cesaret gerektiren riskli ekonomik, teknik ve politik alana dönüşmüştür (Baytar, 2013: 16). 10 farklı 

uluslararası uyduya verilecek kiralar, kanal markasının tanıtım maliyetleri, yabancı izleyiciyi 

cezbedecek yayın maliyetleri ve küresel televizyon işletmelerinin piyasaya olan üstünlükleri nedeniyle 

oluşan rekabet nedeniyle Türkiye Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün uluslararası televizyon 

yayınları için TRT kurumunu seçmesi bir tercih değil aynı zamanda bir mecburiyet olarak 

yorumlanmaktadır.   

Türkiye kamu diplomasisi aktörleri, TRT aracılığıyla Türkiye/Türk Cumhuriyetleri; Türkiye/Arap 

Ülkeleri ve Türkiye/Avrupa ülkelerinin birbirini daha yakından tanımaları, etkileşim içinde bulunmaları 

için çalışılmıştır. Türkiye adına, Kürt, Arap, Türk Dünyası ve Avrupa’da kamuoyu algısının olumlu 

yönde oluşmasını sağlanmak istenmiş ve bu ülkelerle kültürel alışveriş yapılması amaçlanmıştır.  

4.1 TRT Kurumunun Kamu Diplomasisi Yayınları İçin Yaptığı Yatırımlar 

TRT, bugün 14 televizyon kanalı, 5 ulusal, 5 bölgesel, 3 uluslararası ve 3 yerel radyo istasyonu, 41 dilde 

hazırlanan www.trtvotworld.com isimli web siteleri ile yayın yapmaktadır. TRT çatısı altında TRT-1, 

TRT Haber, TRT Çocuk, TRT Spor, TRT Belgesel, TRT Avaz, TRT Müzik, TRT Kürdî, TRT El 

Arabiya, TRT Türk, TRT Diyanet, TRT Okul, TRT World ve TRT 2 olmak üzere 14 farklı televizyon 

yayın yapmaktadır (TRT Faaliyet Raporu, 2019). 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Türkiye’nin küresel medya diplomasisi aktörü olarak 

kurumsal işletme yapısını büyütme gereği duymuştur. TRT yayın organlarıyla birçok coğrafya ve ülkeye 

yönelik farklı dillerde uluslararası yayınlar yapmak için teknik, idari ve yayın yatırımı yapmıştır.  

Türkiye, kamu diplomasisinin enformasyon ayağı için geç sayılabilecek bir tarih olan 2008’de TRT 

kurumunun yayınlarına ve yatırımlarına yön vererek düzenlemelere başlamıştır. TRT kamu diplomasisi 

yayın yapacak görsel işletme yatırımları için 11 Haziran 2008’de 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kanunu, değiştirerek, kurumun farklı dillerde yayın yapabilmesi ve bu yayınlar için gereken 

işletme değişimlerini gerçekleştirebilmesi amaçlanmıştır. Bu yasa değişikliğiyle; aynı zamanda idari 

yapılanmasının küçültülmesi, yaşlı personelin teşviklerle emekliye sevk edilmesi, kadro unvanlarını 

azaltılabilmesi, dijital yayıncılık yatırımlarının yapılması, yeni medya yatırımlarına başlanması ve yeni 

yayın işletmelerinde çalışacak profesyonel sözleşmeli personel alınabilmesi sağlanmıştır (M01). 

TRT, kamu diplomasisi yapacağı yayın yatırımları için reklam gelirlerini arttırmak istemiştir. TRT’nin 

reklam bulma hizmetleri 2010’da özelleştirilmiş ve iki farklı ihaleyle reklam işletmeciliği 5 yıl süreyle 

özel sektöre devredilmiştir. Reklam bulma faaliyetlerinin özelleşmesiyle TRT’nin reklam gelirleri 35 

milyon TL seviyesinden 100 milyon TL seviyesine yükseltilmiştir. Fakat ihaleyi alan firmanın 3. yılda 

TRT’ye ödemesi gereken 90 milyon TL’yi ödemeyip, şirketi feshetmesiyle, reklam gelirlerinin küresel 

ve ulusal yayın yatırımlarını karşılayamayacağı öngörülmüştür (M10). 

TRT yönetimi, reklam gelirleriyle yeni yayın yatırımlarını karşılayamayacağını tespit edince; elektronik 

cihazlardan tahsil ettiği vergi çeşitlerini arttırarak, gelirlerini arttırmıştır. 2009 ile 2011 arasında kamu 

diplomasisi ve diğer yeni ulusal yayın yatırımları için kasasındaki mevcut 450 milyon TL’yi harcayan 

TRT yönetimi, mevcut gelirleriyle (elektrik katkı payı, bandrol payı ve reklam geliri) kurum ödemelerini 

yapamama riskine karşı; 2012, 2014 ve 2016 yıllarında yapılan yasal değişikliklerle kurumun elektronik 

cihazlardan, cep telefonlarından ve bilgisayarlardan aldığı bandrol oranları arttırmıştır (M10). 

TRT Genel Müdürlüğü, kamu diplomasisi için yapacağı çok dilli görsel yayın işletmeleri için uydu 

teknolojilerini “Sayısal Karasal TV Yayını” için geliştirmiştir. Dünyanın 5 kıtasında TRT yayınların 

izlenmesi için uluslararası uydu sayısını 5’den 10’a çıkarmıştır. Sınır ötesi yayıncılık için 2009 ile 2013 

yılları arasında 322 adet yeni televizyon vericisi alınmış; 779 televizyon vericisinin de modifikasyonunu 

tamamlanmıştır. 49 adet non lineer kurgu seti ve HD Kamera sistemleri; format resim kayıt ve okuma 

cihazları robotik kameralar satın alınıp, 18 yeni yayın stüdyosu, 11 yeni prodüksiyon stüdyosu, 2 sanal 

stüdyo, 8 HD stüdyo ve 9 yeni devamlılık stüdyosu kurulmuştur. TRT Kurumu, sınır ötesi yayıncılık 

için teknik yatırımlar yaparak yayın buketleriyle hedef kitlesindeki toplumlara yayın yapabilme 

imkânına erişmiştir (M08). 
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TRT’nin Almanya/Berlin, Türkmenistan/Aşkabat, Azerbaycan/Bakü, Mısır/Kahire, Belçika/Brüksel, 

ABD/Washington, Kıbrıs/Lefkoşe ve Özbekistan/Taşkent temsilcilikleri kamu diplomasisi yayınları 

yapmadan önce açılmıştı. 2009’dan itibaren 20 ülkede TRT Türk kanalına haber hizmeti sunması için 

haber ofisleri açan TRT, kamu diplomasisi için etkin habercilik yapabilmek için, Köln/Almanya, 

İngiltere/Londra, Bosna Hersek/Saraybosna Kazakistan/Astana, Makedonya/Üsküp, Irak/Erbil 

temsilciliklerini açmıştır. TRT World kanal için Kuala Lumpur, Washington ve Londra'da yayın 

stüdyolarını açılmıştır (M07). 

4.2 TRT’nin İlk Uluslararası Yayınları 

8 Ocak 1937’de kurulan Türkiye’nin Sesi Radyosu, Türkiye’nin ilk yabancı dillerde yayın yapabilen 

medya markasıdır. İlk yayınını, Hatay sorunu ile ilgili olarak, dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün 

konuşmasını Arapça’ya çevirerek yapan Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun “Arapça Havadisler” isimli 

programı, farklı toplumları etkilemek için Türkiye’nin yaptığı ilk yayınlardandır. 1941’de Farsça, 

Urduca, Hırvatça ve Sırpça yayınlar yapmaya başlayan Türkiye’nin Sesi Radyosu, farklı dildeki 

yayınlarıyla, Türkiye aleyhindeki kampanyalara yanıt vermeyi hedefliyordu. 1964’te TRT bünyesine 

katılan Türkiye’nin Sesi Radyosu halen günlük 37 farklı dilde 72 saat yayın yapmaktadır, bünyesinde 

kurduğu TRT Memleketim FM ile Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı ile 

koordineli olarak yayınlar yapmaktadır  (TRT Faaliyet Raporu 2015: 154). 

Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı bir birim olarak çalışan Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun 

müstakil bir yönetimi, bütçesi bulunmamaktadır. Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 80 kişi çalışmaktadır. 

Bu çalışanların 36’sı yabancıdır. Bu çalışanlar aynı zamanda radyoda yayın yapılan dillerde oluşturulan 

web sitelerinde çalışmaktadırlar. TRT’nin ilk sınır ötesi yayın yapan televizyon kanalı, 1990 yılında 

TRT INT, Avrupa’daki Türk soydaşlarının Türkiye ile olan kültürel bağlarını sağlamak için kurulmuştur. 

TRT’nin uluslararası alanda yayın yapan ikinci kanalı ise TRT Türk, 1992’de,  Orta Asya Türk 

cumhuriyetlerine yönelik yayınlar yapıp, Türk Dünyası’na seslenmek için kurulmuşlardır (Demirkıran, 

2008, 249-250). 

Her iki televizyon da 2009 yılında kapatılmış, hedef kitleleri için yeni televizyon işletmeleri kurulmuştur 

20 Kasım 2008’de açılan 33 farklı dilde haber yayını yapan www.trtvotworld.com, TRT Genel 

Müdürlüğü’nün kamu diplomasisi için yaptığı ilk yayın yatırımıdır. Dijital habercilikte, Türkiye’nin en 

büyük küresel yayın platformu kabul edilen www.trtvotworld.com,  bugün 41 dil ve lehçede yayın 

yapmaktadır (M07). 

Farklı ülkelerden 85 kişinin çalışmasıyla hazırlanan www.trtvotworld.com, haber kaynağı olarak 

Reuters’in, TRT’nin ve Anadolu Ajansı’nın, haber havuzundaki haberleri kullanmaktadır. TRT Dış 

Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde hazırlanan web sitelerinin müstakil bütçeleri 

bulunmamaktadır. 

1990’dan itibaren işletme yapısının verimsiz olması, yayınların taraflı bir kurum olarak “kapatılması” 

tartışılan TRT, 2009 yılından sonra yayın planlarında değişiklikler yaptı ve küresel yayın işletmeleriyle, 

yeni ulusal televizyon kanallarını kurdu.  

 “TRT özelleştirilsin” eleştirileri 2009’dan sona dönüşüme uğratılmak istenmiştir. İdeal fikirler 

tartışılarak; TRT’nin kamu diplomasisi için Türkiye’yi temsil etmesi kamuoyunda genel olarak olumlu 

karşılanmıştır. TRT’den ayrıca izlenme oranını artırmasını, küçülerek aşırı istihdamı azaltmasını, 

modern işletme yöntemleriyle finans giderlerini azaltmasını, reklam gelirlerini arttırması 

beklenilmektedir. 

3.3 TRT’nin Kamu Diplomasisi Yayınları 

Bu çalışmada, inceleme alanı ve evreninin sınırlı olması nedeniyle, TRT’nin küresel medya diplomasisi 

için yayın yapan görsel yayın işletmelerinin yayıncılık özellikleri incelenmemiştir. TRT’nin sahip 

olduğu TRT KÜRDİ, TRT-AVAZ, TRT ARABİA ve TRT WORLD televizyon kanallarının işletme 

özellikleri ve bu kanalların TRT Genel Müdürlüğü’nde oluşturduğu işletme değişimleri incelenmiştir.  

 

http://www.trtvotworld.com/
http://www.trtvotworld.com/
http://www.trtvotworld.com/
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4.3.1 TRT Kürdi 

TRT Kürdi televizyonu, 1 Ocak 2009'da TRT 6 ismiyle Kürtçenin, Kırmançi ve Sorani lehçeleri ile 

Zazaca dilinde yayın yapmak için kurulmuştur.  

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin,  Kürt sorununda demokratik açılım geliştirdiği Kürtçe 

televizyon yayınları, iç siyaset açısından önemli bir dönemin başlangıcı kabul edilmiş olup; kamu 

diplomasi bağlamında da Ortadoğu bölgesinde yaşayan Kürtlere doğrudan ulaşmak için önemli bir 

atılım olarak kabul edilmiştir (Akkuş, 2016: 95). 

TRT Kürdî aynı zamanda uluslararası boyutta Türkiye’ye komşu ülkelerde yaşayan Kürtçe konuşan 

halklar ile bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflemektedir. TRT Kürdî kanalının, Kürt halkına kendi 

dillerinde seslenmesi, Türkiye’nin bölge imajını daha fazla güçlendirmesi amaçlanmıştır (M03). 

TRT Kürdi televizyonunun kurulması, “Kürt sorununun çözümü” doğrultusunda atılmış “en büyük 

demokratik adım” olarak değerlendirilirken; Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerdeki Kürt kökenli kişiler 

öncelikli hedef kitlesi olarak belirlendi. AB görüşmelerinde bu televizyondan övgü ile bahsedilmesi 

kanalın başarılı bir kamu diplomasisi yatırımı olduğunu göstermektedir (Şahin, 2011). 

TRT Kürdi televizyon kanalının haber yayın hizmetleri, 2011 ile 2015 yılları arasında hizmet alım 

yöntemiyle yapıldı. Bu yöntemle taşeron yayın firmasına yıllık olarak yayın bütçesinin dışında 11 

milyon TL ödedi. Kürtçe bilen haberci personelin yeterli sayıya ulaşmasıyla; bugün haber yayınlarının 

TRT Kürdi bünyesinde hazırlandığı ifade edilmektedir (TRT Kamuoyu Açıklaması, 2016). 

Türkiye’nin ilk Kürtçe televizyon kanalı TRT Kürdî, İran, Irak gibi ülkelerdeki Kürtçe yayın yapan 

televizyonlardan sonra kuruldu. Türkiye’de Turksat uydusu üzerinden yayın yapan 10, dünyada ise 

70’in üzerinde Kürtçe yayın yapan televizyon kanalı vardır. Uluslararası televizyon sektöründe TRT 

Kürdi’ye rakip olan kanalların bazılarının yayın merkezi Avrupa’dadır (M03). 

TRT Kürdi, 2012 yılında Kuzey Irak Bölgesi’nde yaşayan Kürtler için Soranice yayınına başlayıp, 

Türkiye dışına yönelik yayınlarda etkili olmayı hedeflese de; yurt dışından haber akışı sadece Kuzey 

Irak/Erbil bölgesinden sağlanmaktadır. Bu kısıtlılık, kanalın daha etkin küreselleşmesini engellemiştir.  

TRT Kürdi’nin 2015 reklam süresi 150 bin saniyedir. TRT Kürdi kanalı TRT’nin televizyon kanalları 

arasında en çok reklam yayınlama oranında 8. sıradadır. TRT Kürdi’nin 150 bin saniyelik reklam süresi 

düşük bir seviye olarak kabul edilmektedir. 

Kanal bünyesinde, Kürtçe’yi yazılı ve sözlü olarak kullanabilen, yayın teknolojilerine ve program 

bilgisine sahip Türkiye vatandaşı uzman personel bulunmaktadır. TRT Kürdi kanalının Türkiye içi ve 

Türkiye dışında, reklam potansiyeli bulunmaktadır. Ancak kanalın müstakil reklam birimi 

kurulmamıştır.  

TRT Kürdi kanalının önümüzdeki dönem hedefi, Türkiye’deki ve Ortadoğu coğrafyasındaki Kürt 

vatandaşlara seslenen yayın politikalarını geliştirerek, dünya üzerindeki Kürtlere daha yaygın şekilde 

yayın yapmak olarak açıklanıyor (M03). 

TRT Kürdi televizyon işletmesinin kendi gelir kaynakları oluşturulamadığı, reklam, tanıtım ve 

sponsorluk gelirleri için TRT dışında özel bir ekip kurulmadığı tespit edilmiştir. TRT Kürdi kanalının 

işletme masraflarının tamamı TRT Genel Müdürlüğü’nün genel bütçesinden karşılandığı tespit 

edilmiştir. 

TRT Kürdi kanalında 75 kişi kadrolu; 40 kişi de taşeron firma elemanı olarak çalışmaktadır. Kanalın 

yıllık yayın bütçesi 50 milyon TL seviyesindedir. TRT Genel Müdürlüğü’nün genel bütçesinden TRT 

Kürdi’ye aktarılan yayın bütçesinin harcama yetkisi, kanalın koordinatörüne bırakılmıştır (M10). 

Türkiye coğrafyasında 70 tane Kürtçe yayın yapan televizyon kanalı bulunmaktadır. Kanalın yurt 

dışında hedef kitle ararken rekabet şartlarının zor olduğu bilinmektedir. Türkiye içindeki tanınırlığı ise 

TRT’nin diğer küresel yayın yapan televizyon kanallarından daha fazla olduğu belirtilmektedir (M01). 
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4.3.2 TRT Avaz 

21 Mart 2009’da, Türkiye’nin dış politikada uyguladığı kamu diplomasi için kurulan TRT AVAZ 

televizyon kanalı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı olarak Orta Asya, Kafkasya ve 

Balkanlar'da yaşayan Türk soylu ülkelere hitap etmek için kurulmuştur (M05). 

TRT AVAZ Türkçe konuşan insanların ve devletlerin ortak değerlerine vurgu yaparak Türk halkları 

arasında kültürel bir köprü olmayı, Türkiye'nin tanıtılmasını sağlamayı, Türkiye ile diğer Türk devletleri 

arasında dil birliği oluşturmayı, kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

TRT Avaz kanalının gelecek hedefi, Türk Dünyasında ortak akıl, ortak algıları ve kültürel yapıyı 

güçlendirebilecek bir yayın platformu haline gelmektir (TRT Faaliyet Raporu, 2012: 37). 

TRT AVAZ kanalının hedef kitlesi içinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Azerbaycan, Türkmenistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,  Afganistan, Kırım, Moldova, Bulgaristan,  Bulgaristan, 

Yunanistan, Kosova, Makedonya, Üsküp gibi ülkeler bulunmaktadır (M05).  

TRT AVAZ kanalında, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Türkmence dillerinde haber yayını, 

kültür, sanat, belgesel ve müzik programlarının yanı sıra bu Türk ülkelerinde üretilmiş film ile diziler 

Türkçe altyazı ile yayınlanmaktadır. Yayınların önemli kısmı, ilgili ülkelerin devlet televizyonlarından 

gelen spikerler tarafından sunulmaktadır (Hürriyet, 2009).  

TRT AVAZ kanalının yayın dilleri arasında, İstanbul Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Boşnakça, 

Özbekçe, Kırgızca, Türkmence, Kazakça, ve Arnavutça yer almaktadır. Yayın yapılan ülkelerdeki 

televizyoncular ile ortak yayınlar gerçekleştirelerek, bu yayıncılar TRT’de eğitilmiştir (M05).  

TRT AVAZ’ın yıllık program bütçesi 35 milyon TL’dir; kanalda 60 kişi doğrudan istihdam edilirken; 

teknik alt yapı ve işletme masrafları tamamen TRT bünyesinden karşılanmaktadır. TRT AVAZ’ın 

reklam sürelerinin yok denecek kadar az olduğu tespit edilmiştir. TRT AVAZ, Türk Cumhuriyetleri’ne 

yönelik yayınlar yaparken bu ülkelerden reklam ve sponsorluk alamamaktadır. Yıllık 45 bin saniye 

reklam süresi Olan TRT AVAZ’ın reklam geliri yıllık 1 milyon TL’yi geçememiştir (M10). 

8 dilde yayın yapılmasına rağmen farklı ülkelerden reklam yayınlayamaması TRT AVAZ’ın en büyük 

işletme eksikliği olarak değerlendirilmektedir.  

8 farklı dilde yayın yapmanın zorluklarını ve anlaşılamamazlığını taşıyan kanalın, müstakil işletme 

bütçesi bulunmamaktadır. Kanal yayın ve işletme bütçelerini TRT Genel Müdürlüğü’nden 

sağlamaktadır. KANALIN GELIR GETIRICI ÇALIŞMASI BULUNMADIĞI TESPIT EDILMIŞTIR.  

Yayın yapılan ülkelerde TRT AVAZ’ın tanınırlığı düşük olduğu tespit edilmiştir. Kanal marka ve gelir 

getirici çalışmalarını olumsuz etkileyen bu etken için bugüne kadar herhangi bir çalışma stratejisi 

geliştirilmemiştir (M05).   

4.3.3 TRT Arabia 

A.B.D, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Güney Kore, Rusya, gibi ülkeler Arap ülkelerine yönelik 

Arapça televizyon kanalları ve yayınları bulunurken; Türkiye’nin Arap dünyasına seslenen televizyon 

yayını yapması, Türk kamu diplomasisi kurumlarının amaçları arasında bulunuyordu.  

4 Nisan 2010'da yayın hayatına başlamış olan TRT Arabia (kuruluş ismi TRT ET Türkiye) televizyon 

işletmesi de; Türkiye Kamu Diplomasi’sinin medya yatırım olarak Arapça yayınlarıyla, Arap dünyasına 

seslenmek için kurulmuştur.  

TRT Arabia,  Türkiye’nin, dış politikada Ortadoğu’ya verdiği önemin bir göstergesi olarak kurularak; 

Arap ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı sağlamak ve tarihi-kültürel bağları güçlendirmeyi 

hedeflemektedir (M04). 

Türkiye’nin, Ortadoğu ülkelerine yönelik bu kanalı 2010’da açması; İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, 

Rusya, Çin, gibi ülkelerin Arapça yayınlarından oldukça geç bir tarihtir.  Türk dizilerinin Arap 

ülkelerinde büyük ilgi görmesi ve hükümetin Katar, Filistin ve Suriye ile somutlaşan Ortadoğu ile yoğun 

angajman politikası, TRT Arapça kanalının gerekliliğini ispatlamaktadır.  
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TRT Arabia, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan programlar 

yaparak, Türkiye’nin Arap ülkelerine yönelik kamu diplomasisine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

Türkiye kamu diplomasisinin medya strateji bağlamında 350 milyon nüfusa sahip Arap ülkelerine 

yönelik Türkiye’yi anlatan yayınlar yapması için kurulan TRT Arabia, "Aile Kanalı" hüviyetiyle yayın 

hayatına başlasa da, 2013 yılında haber kanalı kimliğine geçmiştir (M04).  

TRT Arabia’nın Başta Kahire olmak üzere, Beyrut ve Kudüs’te irtibat yayın büroları bulunmaktadır. 

Sabah El Hayır Min İstanbul programı (İstanbul'dan Günaydın), İstanbul, Beyrut, Kahire stüdyolarından 

canlı olarak yayınlanmaktadır. TRT El Arabia programlarının büyük kısmı Türkiye ve kanalın merkezi 

olan İstanbul TRT Müdürlüğü’nde gerçekleştiriliyor. Yayınların yaklaşık yüzde 15’i ise Arap 

ülkelerinde çekilmektedir. TRT El Arabia kanalı, saat başı haber ve haber başlıklarıyla, Türkiye bölge 

ve dünyadan öne çıkan haberleri yayınlamaktadır (M04).  

TRT Arabia, yayınlarını 22 Arap ülkesinde izlenecek şekilde, Türksat 3A, Arapsat ve Nilsat olmak üzere 

3 farklı uydu üzerinden sürdürmektedir. Bu uydularda toplam 750'ye yakın Arapça yayın yapan 

televizyon kanalı bulunmaktadır. Bu yüzden de TRT Arabia’nın Arap ülkelerindeki tanınırlığı düşük 

seviyede olduğu tespit edilmiştir.   

TRT El Arabia kanalının çalışma kadrosunda 80 kişi bulunmaktadır. Kanalda 35 yabancı uyruklu 

çalışan, bulunmaktadır. Arap kökenli çalışanlar daha çok, Filistin, Suriye, Sudan, Irak, Mısır,  Cezayir 

ve Tunus uyruklu televizyonculardan oluşmaktadır (M04).  

İşletme masrafları ve teknik yatırımları TRT bünyesinden karşılanan kanalın, yıllık program bütçesi 35 

milyon TL’dir. TRT’nin en az reklam kullanan televizyonu olan TRT El Arabia, yıllık 15 bin saniyelik 

reklam kullanma miktarıyla 400 bin liralık reklam geliri elde edebilmektedir (M10).  

TRT Arabia 22 Arap ülkesine yayın yapmasına rağmen bu ülkelerden reklam/sponsorluk bulmak, Arap 

coğrafyasına özel olarak reklam yayınlamak için herhangi bir çalışmasının olmadığı tespit edilmiştir.  

4.3.4 TRT World 

28 Mayıs 2013’te Türkiye’de başlayan Gezi olayları sırasında BBC WORLD ve CNN’in habercilik 

anlayışı Türkiye’de tartışılmıştı.  BBC World’ün ve CNN’in hükümet karşıtı yayınlarına alternatif 

olarak dünyaya İngilizce olarak seslenebilecek bir televizyon kanalının olması gerektiği fikriyle TRT 

World televizyon kanalının kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. (Wall Street Journal, 2014). 

TRT’nin İngilizce haber kanalı TRT World, 18 Mayıs 2015’te test yayınlarını başlatmış, 30 Haziran 

2015’te normal yayına geçip; 30 Kasım 2015 tarihinde ise uydu yayınıyla açılışını yapmıştır (TRT 

World, 2018). 

TRT World, Türkiye’nin değişen yayıncılık paradigmasının en önemli kanıtı olarak kurulmuştur. 

“Türkiye’nin uluslararası söylemlerinin İngilizce olarak dünya toplumuna anlatılması gerektiği” 

fikriyle kurulan TRT World,  kamu diplomasisi alanında Türkiye’nin en büyük medya yatırımı kabul 

edilmektedir (Devran, 2015).  

TRT World, aynı zamanda Türk televizyon işletmeleri arasında en büyük yatırım bütçeli televizyon 

kanalı olarak değerlendirilmektedir. Küresel çapta yayın yapan tüm televizyon kanalları doğrudan ve 

dolaylı olarak devlet tarafından desteklenmektedir. Kendi ülkesinin dış politikalarına uyumlu yayıncılık 

yapan BBC, El Cezire, DW ve France 24 gibi televizyon kuruluşları kamu yayın kuruluşlarıdır.  

Bu bağlamda devlet adına TRT’nin desteklediği TRT World’ün Türkiye’nin kamu diplomasisi 

faaliyetlerinde etkin kullanılan küresel ölçekli bir televizyon kanalı olması için önemli yatırımlar 

yapılmıştır. Alanında dünyanın en iyisi kabul edilen ajanslar ve tanınan haberciler ile çalışan TRT 

World, TV yayıncılığı alanındaki en gelişmiş teknolojiler ve altyapılar tercih edilerek yapılandırılmıştır 

(M10). 

Habercilik alanında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefleyen TRT World, bu alanda dünya markası olma 

amacıyla kurulmuştur. CNN ve BBC gibi televizyonlarda çalışmış tecrübeli yayıncıları kadrosuna dâhil 
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eden TRT World insan kaynağının yaklaşık 3’te biri yabancılardan oluşmaktadır. TRT World’ün 500 

kişilik çalışma ekibinde 15 farklı ülkeden çok milletli çalışan profili bulunuyor.  

TRT World için yurtdışında, Kuala Lumpur, Washington ve Londra'da stüdyolar kurulmuştur. Ayrıca 

TRT’nin 12 farklı ülkede bulunan 14 temsilciliği üzerinden haber akışı sağlayan TRT World, 90 

ülkedeki sözleşmeli TRT muhabirleri ile tüm dünyadan İngilizce yayın yapmaktadır (TRT Faaliyet 

Raporu 2015: 43). 

TRT World için bugüne kadar yaklaşık olarak 2,2 milyar TL harcanmış durumdadır. TRT World, 

Türkiye’nin program bütçesine ve personel ücretlerine en yüksek bütçe ayıran televizyonudur. Kanalın 

en büyük maliyetleri arasında, yüksek bütçeli programlar, yabancı ve yerli çalışanların maaş ödemeleri, 

açılan temsilcilikler ve teknik yatırım maliyetleri olmaktadır (M09). 

TRT World, yurt dışındaki televizyon kuruluşlarından transfer edilen yayıncıların maaşlarını 

ödeyebilmek için Anadolu Ajansı ile özel bir anlaşma imzalayarak, yüksek ücretli çalışanlarını, Anadolu 

Ajansı’ndan “hizmet alım yöntemiyle” belirli programlar üzerinden ücretlendirmiştir. TRT yönetimi, 

2012 yılında yasa değişikliği yaparak, TRT Genel Müdürlüğü ile Anadolu Ajansı arasındaki ticari 

ilişkilerin Kamu İhale Kurumu’nun denetim yetkilerine girmemesini sağlamıştır (M06). Bir kamu 

kurumu olarak TRT’nin yabancı personel çalıştırmanın hukuki zorluklarını ve çalışanlarına “memur 

statüsünden” farklı ücret ödeme güçlüğünü bu yöntemle aşılmıştır. 

Reklam/sponsorluk gelirlerinin önemsenmeyip, kanalda reklam alınmaması uluslararası yayın 

sektöründe yeterince tanıtımının yapılmaması, kanalın gelir oluşturmak için proje üretmemesi işletme 

eksiklikleri olarak değerlendirilmektedir.  

Kanalın uluslararası yayın sektöründe yeterince tanıtımının yapılmaması, izlenme oranlarının 

bilinmemesi marka değerini olumsuz etkilediği öngörülmektedir. TRT yönetiminin ve hükümetin TRT 

World projesini koşulsuz desteklemesi, kanalın yayıncılık kalitesinin Türkiye standartlarının üstünde 

olduğunun yayıncılık sektörü tarafından kabul edilmesi, olumlu özellikler olarak kabul edilmektedir.  

Devran (2015: 293), TRT World’ün, kamu kanalı olması sebebiyle, ekonomi ve politik açıdan bağımsız 

olamadığını belirterek, küresel ölçüde iddia taşıyan bir televizyon kanalının yayın özgürlüğünü ve idari 

bağımsızlığı kanuni bir güvenceyle verilmesi gerektiğini aksi durumda değişen hükümetlere göre yayın 

amacından uzaklaşabileceğini belirtiyor.  

Şekil 1: TRT World Kanalının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk) (TRT Faaliyet Raporu 2015: 

43). 

 

3.4 Euronews ve TRT Ortaklığı 

Euronews televizyonu, 21 Ülkeden ortağı olan, 13 farklı dilde yayın yapan ve Avrupa ülkelerinin kamu 

diplomasisini Amerika’ya daha güçlü kılmak için kurulmuştur.   

TRT, 2009’ da Euronews’e yüzde 15,70 oranında (4. büyük ortak) yıllık 5.2 milyon Euro (38 bin adet 

hisse) ödeyerek ortak olmuştur. 7 yıllık ortaklık süresince 500 bin Euro kâr payı alan TRT, Türkçe yayın 
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diliyle, küresel bir yayın organının haberlerini, Türkiye’ye ve Avrupa’daki soydaşlara ulaştırmak 

istiyordu (M09). 

Euronews’in çok kültürlü yapısı TRT için örnek olmuştur. Yine 35 Türk televizyon yayıncısı Euronews 

bünyesinde uluslar arası habercilik yapma imkânı bulmuştur. Ancak İşletme tekniği olarak, Euronews’in 

finans, insan kaynakları, organizasyon ve çok ortaklı yapısı TRT tarafından örnek alınamamıştır.  

Euronews SA ile yapılan ticari ve yayın ortaklığı TRT’nin kararıyla, 16 Aralık 2016’da sonlandırıldı. 

 

4.5 Kamu Diplomasisi Yatırımlarının TRT’nin İşletme Yapısında Oluşturduğu Değişimler 

4.5.1 ÖRGÜT YAPISININ DEĞIŞMESI 

TRT farklı dillerde yayın yapan 4 televizyon işletmesini kurduktan sonra farklı ülkelerde, farklı hedef 

kitleleriyle ve tedarikçilerle etkileşime girmiştir. TRT yönetimi, sınır ötesi televizyon sektöründeki 

rakiplerin çoğalması ve dijital yayıncılığın televizyon yayıncılığıyla bütünleşmesiyle; TRT’nin örgüt 

yapısının çok boyutlu olarak dönüşüme uğraması gerektiğini tespit etmiştir.  

Ancak mülakat ekibinin beyanlarına göre bu tespitlerin gerçekleştirilmesinde henüz başarıya 

ulaşılamamıştır. TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde bu araştırma için yapılan saha çalışmalarında 

aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 

TRT’nin örgüt yapısına göre altı kişilik yönetim kurulu üyeleri en yüksek idari yönetim merciini 

oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı TRT Genel Müdürü yürütmektedir. Yönetim kurulu, 

3’ü dışarıdan seçilen, 3’ü TRT içinden (genel müdür ve iki genel müdür yardımcısı) oluşmaktadır. TRT 

genel müdürü bütçesi 500 bin TL’yi geçen televizyon yapımlarında yönetim kurulunun onayını almak 

zorundadır (M01).  

TRT Genel Müdürlüğü’nün örgüt yapısı, geleneksel sistemle oluşturulmuştur. Kurum, lider özellikli 

yönetim modeline sahiptir. Dikey yapıların çok olduğu bu örgüt yapısında genel müdür ve 4 genel müdür 

yardımcısı kurumun tüm işleyişinden sorumludur. TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde halen 23 daire 

başkanlığı, 14 televizyon kanal koordinatörlüğü bulunmaktadır. Kurumun protokol listesinde bulunan 

68 farklı birim yöneticisi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına bağlıdır. Genel müdürün yetkileri 

diğer kamu kurumlarına göre oldukça fazladır. Çünkü kamu iktisadi teşebbüsü olan TRT, idari ve yayın 

bağımsızlığı Anayasa’nın 133. Maddesiyle güvenceye alındığı için kurumdaki tüm personel 

atamalarında genel müdür tek yetkilidir. Yine bütçe onaylarında ve yayın belirlemelerinde TRT genel 

müdürü, bakanlık, başbakanlık gibi üst organlara danışmadan karar alabilmektedir (M01, M06). 

TRT Genel Müdürü, bağımsız yönetim anlayışıyla çalışabilirken, TRT Kurumu, Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Başkanlığı’nın sorumluluğu altındadır (Resmi Gazete, 2018).   

TRT’de bulunan 76 farklı ünvan da diğer kamu kurumların göre oldukça fazla bulunmaktadır. TRT’deki 

fazla kadro ünvanların sebebi, TRT yönetimlerinin personele ücret ve görevlendirme ayarlaması 

yapabilmek için özerk karar alma avantajını kullanarak, yönetim kurulu kararlarıyla çıkartılan 

unvanlardan oluşmaktadır. 

TRT’nin taşra teşkilatında İstanbul dahil 2900 kişi çalışmaktadır. İzmir’de 500, Diyarbakır’da 300, 

Trabzon’da 253, Mersin’de 82, Antalya’da 68 kişi çalıştıran TRT’nin bu haliyle küresel bir kanaldan 

ziyade, Türkiye içinde yayın yapan bir taşra kuruluşu görüntüsü verdiği, mülakat yapılan (M01) (M06) 

(M09) (M07) tarafından ifade edilmektedir. 

TRT yönetimleri, 2009 ile 2012 arasında yeni açılan 6 ulusal ve 4 küresel televizyon kanalı ile 5 yeni 

radyo kanalı, 4 yeni derginin personel ihtiyaçları için; 3 farklı yazılı sınav ilanıyla 700 kariyer uzmanı 

(prodüktör, muhabir, kameraman, müfettiş ve avukat) 362 tekniker ve yapım yayın görevlisi personeli 

kuruma almıştır (M01). 
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Geleneksel olarak çalışan dikey, yatay ve matriks sitemlerle çalışan medya organizasyonları; değişerek, 

yerlerini, girift, diyagonal örüntüleri de içeren, çok yönlü melez biçimde çalışabilen ve aynı zamanda 

uzmanlaşmayı gerekli gören esnek medya organizasyon yapılarına bırakmıştır (Baytar, 2010: 218). 

TRT Genel Müdürlüğü’nün örgüt yapısının ise emir-komuta sistemi içerisinde olduğunu, bu modelin 

“tek kanallı TRT döneminden” miras kaldığını, günümüzde küresel çapta önemli yatırımları olan 

TRT’nin örgüt yapısının değişmesi gerektiğini bu araştırmanın saha çalışmalarında tespit edilmiştir.   

TRT’nin içyapım olarak kendi stüdyo ve ekipleriyle hazırladıkları programların sayısında azalma 

olurken, dış yapım olarak bağımsız yapım şirketlerine yaptırılan program sayısında artışlar 

gözlenmektedir. Bu durumun TRT’nin programcılık işlevine zarar verip; çalışan personelin yayıncılıkta 

uzmanlaşmasına zarar verdiği düşünülmektedir. 

TRT’nin ulusal ve kamu diplomasisi televizyon kanallarında yayınlanan programlarının büyük kısmını 

(2016’da 1,03 milyar liralık program yapım bütçesinin 753 milyonu) dış yapımlarla hazırlamaktadır. 

İçyapım olarak tanımlanan programların bir bölümü (örneğin, senaryo, taşıma, tanıtma vb.) yine dış 

hizmet alımıyla gerçekleştirilmektedir (TRT Bilançosu, 2016, 2017). 

TRT içyapım olarak son 14 yılda sadece bir dizi film çekimini gerçekleştirebilmiştir. TRT 

televizyonlarının haftada yayınladığı 7 farklı dizinin tümü dış yapım olarak satın alınmaktadır. TRT dizi 

film çekimini, “temel yetenek” olarak belirlememiştir. TRT’nin uzman olduğu belgesel yapımında 

kurum belgesellerin % 40 oranında dış yapım olarak satın almaktadır. Yine müzik, eğlence, yarışma 

programları da % 35 oranında dış yapım olarak alınmaktadır. TRT’nin dış yapım almadığı tek alan sıcak 

haberlerin oluşturulmasıdır. Yayınların büyük kısmının dış alım yöntemiyle olması tehlikeli sonuçlar 

oluşturabilmektedir.  Çünkü yayın kurumu TRT’nin yayın yeteneğini unutması ve tedarikçi şirketlere 

bağımlı olma tehlikesi vardır (M06). (M08). 

TRT televizyonlarının, dış kaynak kullanıp, bütçesini belirli firmalarla paylaşması ve kendi personelinin 

verimsiz olarak çalıştırılması kamuoyunda eleştirilmektedir. Bu olumsuz durumun oluşmasındaki en 

büyük sebebinin “TRT işletme yapısının temel yeteneklerinin belirlenmemesinin” olduğu, 

gözlemlenmiştir. 

Küresel televizyon işletmeleri, belirli alanlarda temel yetenekler geliştirerek; bu temel yetenekle ilgili 

iş ve faaliyetleri işletme içinde üretip; uzman olmadığı işleri dış kaynak yöntemiyle üretmektedir. CNN 

televizyonu, anlık haberlerle, olayları dünyaya ilk olarak ulaştırmayı kendine temel yetenek olarak 

belirlemiştir (Shanhleman, 2000:122-123). 

TRT yönetimi, 2008’de yaptığı analiz çalışmalarında 6 bin 900 kişilik personelinin 5 bin 500’ünün 55 

yaş ve üstü olduğu gerçeğiyle karşılaştı. Kurum çalışanlarını gençleştirmek için yeni sınav kararıyla 

birlikte mevcut personelin bir kısmını teşvikli ikramiye ile emekliliğe sevk etme kararı aldı. 2008 ve 

2012 ve 2018’de emekli ikramiyelerine yapılan zamlarla 3400 TRT personeli bu teşviklerden yararlanıp 

emekli olmuştur. 2019 yılında 500 TRT çalışanı zorunlu olarak Devlet Personel Başkanlığı’nın personel 

havuzuna gönderilmiştir. Ancak TRT Kurumu’nun personel demografisi bu teşviklerden sonra ancak 4 

yaş gençleştirilebilmiştir. Kurumda halen çalışan 6 bin 850 personelin, 4.2 bin adedinin 40 yaş ve üstü 

olduğu; kurumda 1800 kişinin 50 yaş ve üstünde olup; kurumda çalışan her 3 çalışandan biri yaşlı 

konumunda olduğu hesaplanmıştır (TRT Faaliyet Raporu, 2015, 2016,2017).  

2008 yılında çıkartılan TRT Yasası’yla, kamu diplomasisi kanalları için kuruma sınavla alınacak 

personel dışında 300 kişilik sözleşmeli personel alınmasının yolu açıldı. Yasada bu kişilere ödenecek 

maaş miktarı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre sözleşmeli personele ödenecek sözleşme 

tavanından daha fazla olması sağlandı. Bu değişiklikle özel sektörden yayıncı transferinin ve sınır ötesi 

yayınlar için yabancı uyruklu çalışanların yüksek ücret sorunu çözümlenmiştir. Küresel yayınlardan 

sonra TRT’de bağlı yabancı çalışan sayısı artmıştır. Halen TRT’de 400 yabancı uyruklu çalışan 

bulunmaktadır (M01). (M08). 

TRT Kurumu’nun tamamı devlet çalışanı (memur, sözleşmeli) olan örgüt yapısı, 2009 yılında başlayan 

küreselleşme yönündeki yatırımlarla birlikte belirli oranlarda değişime uğramıştır. Ancak analiz edilen 
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bu değişimin, “küresel yayın işletmesi olmak için” yeterli olmadığı savunulmaktadır. Katmanlarda 

azalmanın oluşmadığı, yetki devri düzeyinin düşüklüğü, örgüt içi iletişim zayıflığı, dikey yapıların 

fazlalığı, organizasyondaki kademesi sayısının fazlalığı, çapraşıklık seviyesinin fazla bulunması, 

TRT’nin örgüt yapısına getirilen eleştirilerdir. 

TRT’nin küresel yayın işletmelerinin, değişen teknoloji sistemleri, pazar büyüklükleri ve müşteri 

özellikleri gibi çevre şartlarına adaptasyon sağlayabilecek esnek örgüt yapılarını oluşturması gerektiği 

tespit edilmiştir.  

4.5.2 Kamu diplomasisi Yatırımları ve TRT’nin Yönetim Modeli 

TRT, 2009 yılından itibaren büyük hamlelerle küreselleşme yönünde yayın yatırımları yapmaktadır. 

TRT yönetim bu yayın yatırımlarını yaparken, kurum içinde farklı bir yönetim modeli 

oluşturulmamıştır. TRT’nin mevcut yönetim sisteminde; geniş ve üst yönetimin birden fazla olduğu bir 

yapılanma olduğu gözlenmiştir. 6 bin 900 kişinin çalıştığı bir genel müdürlükte, 68 üst düzey yöneticinin 

olması, modern işletme yönetim sistemleriyle çeliştiği düşünülmektedir. 

TRT yöneticilerinin, yönettikleri televizyon ve radyo kanallarını bir işletme olarak ya da ticari bir 

girişim olarak görmedikleri, bu araştırmanın saha çalışmalarında tespit edilmiştir. Oysaki 20. yüzyılda 

küreselleşmenin yayılmasıyla birlikte medya kuruluşlarının ekonomik yönü öne çıkmıştır. Bu dönemde 

gazete ve dergiler finansal açıdan güçlenirken, ticari radyo ve televizyon kanalları kârlı işletmeler haline 

gelmiştir.  

Çalışma ekibinden M01 ve M06, küresel şartlarda çalışabilecek yönetim modelinin oluşturulmamasıyla, 

TRT’nin küresel yatırımlarında önemli eksikliklerinin oluştuğunu belirtmektedirler. 

 TRT’nin küresel bir yayın markası olabilmesi için temel şartlardan “marka için yapılan reklam 

yatırımları”, “marka çalışan kadrosu” ve “bekleme zamanında”, büyük sorunlar vardır. TRT, kamu 

diplomasisi için kurduğu televizyonları, yurtdışında yeterince tanıtmamaktadır. Bu televizyon 

kanallarına atadığı yöneticilerde yüksek vasıf aramamaktadır ve onları sık değiştirmektedir. Ayrıca 

değişen TRT yönetimleriyle birlikte TRT’nin küresel yatırımları büyük sekteye uğramayabilmektedir. 

Örneğin, TRT-Euronews ortaklığı, TRT Türk kanalının içeriği, TRT genel müdürünün değişmesiyle 

iptal edilmiştir. TRT El Arabia, aile kanalı formatından bir anda haber kanalı formatına dönüşmesi,  

değişen yöneticiyle birlikte olmuştur  (M08) (M09). 

TRT, kuruluşundan beri, BBC’nin teknik yatırımlarını, idari ve yayın yapılanmasını örnek alırken; BBC 

televizyonundan “hükümetlerden bağımsız yayın politikasını gerçekleştirme sistemini” örnek 

almadığına dair literatürde görüşler bulunmaktadır.  

Cull’a göre (2010: 11-18), kamu diplomasisinin en önemli unsuru inandırıcılıktır. İnandırıcılık içinde 

öncelikle tarafsızlık gerekmektedir.  BBC’nin İkinci Dünya Savaşı’nda, olumlu haberleri verdiği kadar 

acı haberleri de vermesi sayesinde inandırıcılık kredibilitesini yükseltmiştir. BBC’nin, kuruluş 

vizyonuna göre özerktir ve hükümet müdahalesinden bağımsız biçimde yayın yapmaktadır. Yayınlarını 

ve muhasebesini,  BBC Trust ismiyle bilinen üst kurul tarafından denetlenir. BBC’nin tarafsız bir 

televizyon grubu olduğuna inan İngiliz halkı bu televizyon için hane başı yıllık 130 Pound’uk ödemeyi 

tartışmadan yapmaktadır (M10). Tarafsızlığı tartışılan TRT’nin ise elektrik ve bandrol katkı payları, 

kurumun tarafsızlığına inanılmadığı için tartışma konusu yapılabilmektedir.  

TRT, kamu kurumu olduğu için yayınlarında ve finansal ve işletme yönetiminde dış çevrelerden 

etkilenebilmektedir. Başta siyaset kurumu olmak üzere sivil toplum örgütlerinden ve toplum 

baskısından etkilenen TRT yönetimlerinin, işletme ve finans sistemini kurarken; iç ve dış finans ve 

işletme risklerini almada, denetim sağlamada zorlandıkları gözlemlenmiştir. 

(M06), TRT’nin, anayasal güvence ile kamu hizmeti yayıncılık haklarına sahip olmasına rağmen; 

yönetimlerinin hakiki anlamda bağımsız ve özerk kabul edilmeyeceğini belirtmektedir. 

Gelir bakımından kendi kendine yeterli olamayan TRT, mali özerkliğini de tam olarak sağlayamamış, 

bu durum da yayın ve işletme bağımsızlığını sınırlamıştır. TRT özerkliği -yönetim olarak- belli kalıplar 
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içinde değerlendirip, alanını daraltıp uygulamıştır. Kurum, siyasi iktidarların artan baskıları karşısında 

dirençsiz ve ilkesiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmüştür (Akarcalı, 1997: 119- 120). 

TRT Gelirleri Yasası’nın 4. Maddesinde, hükümete “TRT’nin Bandrol ücretleri ve elektrik 

faturalarından aldığı oranları yüzde yüzüne kadar artırma veya eksiltme hakkı” tanıyor. Bu hüküm, 

TRT’nin finans sistemi üzerinde ve yönetimi üzerinde tehdit olarak algılanmaktadır (Çankaya, 1997: 

63).  

Hükümetlerin, TRT Gelirleri Kanunu’nun 4. maddesini kullanarak alacağı bir kararla, TRT’nin mali 

özerkliği kaldırılıp, gelirleri düşebilmektedir.  Hemen her TRT genel müdürü “gelirlerim düşerse, 

maaşları ödeyemezsem” endişesiyle siyasetle iç içe çalıştığı savunulmaktadır. Küresel televizyon yayın 

sistemi içerisinde TRT’nin sürdürülebilir, sınır ötesi rekabet şartları için hazırlıkları tamamlayabilecek, 

işletim sistemlerini geliştiren yönetim modelini oluşturması beklenmektedir. 

4.5.3 Kamu Diplomasi Yayın İşletmelerinin Tanıtımı ve Halkla İlişkiler İşletme Fonksiyonu  

Modern televizyon işletmelerin de kurum/yayın tanıtımı ve izleyici tepkilerini ölçmek büyük önem 

kazanmıştır. Çünkü izlenebilecek televizyon sayısı artmıştır. Bu bağlamda ulusal televizyonlarda 

“izleyici temsilcisi”, “halkla ilişkiler ve tanıtım” isimleri altında önemli birimler kurulmuştur. 

TRT, kurumsal açıklamalar, genel müdürün açıklamaları, izleyici talepleri için genel sekreterlik 

bünyesinde iki birim (3’şer kişi) kurulmuştur. 2019 yılında medya sektöründen transfer edilen 

profesyonel iletişim uzmanının yönettiği bu birimler, TRT kanalının tanıtımına odaklanmıştır. 

Ancak bu birimlerin küresel kanallar için özel olarak çalışması bulunmamaktadır. Özellikle de 

farklı dillerdeki yayın yapan kanalların yurt dışı tanıtımları için herhangi bir çalışma yapılmamıştır 

(M08). 

TRT’nin küresel yayınlarının yeterince tanıtımı yapılıp, marka değeri oluşturulamazsa; bu 

televizyon işletmelerinin “uzay boşluğuna seslenen yayın kuruluşları” olma tehlikesiyle 

karşılaşabilecekleri öngörülmektedir. Tanıtımı yapılamayan televizyon kanallarının; yayınları, 

işletme yapıları tartışılır hale gelirse; kamu diplomasisinin küresel medya stratejisinin, Türkiye 

sınırlarını aşmadan bitme tehlikesiyle karşılaşabileceği öngörülmektedir.  

TRT Kürdi, TRT Avaz, TRT Arabia, TRT World için özel olarak oluşturulmuş herhangi bir tanıtım 

birimi ya da halkla ilişkiler görevlisi bulunmamaktadır.  

TRT Avaz kanalı Azerbaycan da bazı televizyon kanallarında kısa süreli tanıtıldı. Bu nedenle TRT 

Avaz’ın en çok tanındığı ülke Azerbaycan’dır. TRT yöneticileri, TRT Kürdi kanalının Kuzey Irak ve 

Suriye’de tanındığını anket verilerine göre belirtiyorlar. Ancak kanalın tanıtımı için özel bir strateji 

geliştirilmemiştir. TRT’nin 55 yıllık tarihinin en önemli yatırımı olarak kabul edilen TRT World, yayına 

başlayalı 4 yıl olmasına rağmen yurtdışı yayın sektöründe yeterince tanınmadığı gözlemlenmektedir 

(M07) (M08) (M09). 

4.5.4 Kamu Diplomasisi Yayınlarından Sonra TRT’nin Pazarlama Stratejisi 

Görsel yayın ürünlerinin ve dağıtım şekillerinin çeşitlenmesi, bunları üreten televizyon işletmelerinin 

artması, izleyici ve reklam verenlerin taleplerinin değişmesiyle televizyon işletmeleri için pazarlamanın 

önemi artmıştır. 

Televizyon işletmeleri açısından modern pazarlamanın geldiği son aşamada “yayın içeriği” en büyük 

pazarlama avantajı olmuştur. İzleyici, internet ortamı ve diğer televizyon markalarının müşteri olduğu 

yayın sektöründe; televizyon işletmelerinin yayın pazarlaması, “izleyici/müşteri odaklı” hale gelmiştir.  

Televizyon işletmeleri, internet yayıncıları ve izleyiciler için pazarlama odaklı yayın üretimi ve tanıtım 

gerçekleştirirken; ikincil müşteri grubu olan reklam verenler için de farklı pazarlama stratejilerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir (Sayılgan, 2010: 152-156). 

Yayın Ürünlerinin pazarlanması ise TRT’nin en başarısız olduğu konulardan birisi olsa da; gelecekte 

TRT’ye en büyük gelir kaynaklarını getirebilecek bir kaynak olduğu ifade edilmektedir (M10, M06). 
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Türkiye, son yıllarda yıllık 500 milyon dolarlık yurt dışı dizi film pazarlamasıyla yayın sektöründe 

önemli bir ülke olma yolunda ilerlemektedir (Bir Bakışta Türk Basını, 2013: 81). TRT’nin yayın 

pazarlama yöntemleriyle yurt dışına sattığı ürünler analiz edilirse; kurum, 2016’da 128 bin TL 

yurtdışında reklam geliri 8 milyon TL’lik program satış geliri elde etmiştir (TRT Bilançosu, 2016). Özel 

sektör televizyon işletmelerinin yıllık 500 milyon TL’lik dizi film ihracatı yaptığı bir yayın sektöründe 

TRT’nin yayın pazarlamasının başarısızlığı kabullenilmiştir.  

TRT’nin 2008 ile 2016 yılları arasındaki “Ayrıntılı Gelir Tabloları” incelendiğinde Haber ve Spor 

Program Satış Gelirleri’nin sadece 37 bin TL’ye ulaştığı, “Hizmet Karşılığı Elde Edilen Gelirlerin” 

2015’te 364,4 bin TL, 2016’da 118 bin TL olduğu, yurt dışına satılan “Ticari Mallar” kaleminden ise 

gelir elde edilemediği tespit edilmiştir (TRT Bilançosu, 2016). 

TRT’nin bugün için çok az bulunan yurt dışı 8 milyon TL’lik yayın satışı, küresel yayınlar başlamadan 

önce (2008’de) 37 bin TL olarak gelir tablolarına yansımıştı (TRT Bilanço Tablosu, 2008).  

TRT’nin küresel kanallarının yayın içeriğinde izleyici beklentilerini özel olarak ölçmemesi, “yayın odaklı 
pazarlama” ilkesine ters düştüğü savunulmaktadır. Kamu diplomasisi için kurulan yayın 

işletmelerinden sonra, pazarlamanın dört önemli ilkesi olan “üretim”, “dağıtım” “fiyatlandırma” ve 

“reklam” pazarlaması açısından TRT kurumu henüz yeni birimler kurup, yeni stratejiler belirlememiştir.   

4.5.5 Kamu Diplomasisi Yayınları için Ar-Ge Birimi 

TRT’nin 2016 anket ve araştırma giderlerinin, bilanço analizlerinde 537 bin 241 TL olduğu tespit 

edilmiştir. Küresel yayın yapmayı amaçlayan bir yayın grubu için bu gider kaleminin düşük 

seviyede olduğu düşünülmektedir. TRT bilançosunda anket ve araştırma giderleri ibaresinin alt ve 

üst kısmında “makyaj giderlerine” 423 bin TL, “Program Konuklarına Ait Yiyecek İçecek 

Giderlerinin” 914 bin TL olduğu tespit edilmiştir (TRT Bilançosu, 2016: 80).  

TRT’nin farklı dillerde yayın yapan kanalları TRT Kürdi, TRT Avaz, TRT El Arabia ve TRT World’ün 

yurt dışında hangi ülke de ne oranda izlendiğine dair TRT kaynaklarında herhangi bir veri/bilgi yoktur. 

Bu durum TRT’nin küresel yatırım vizyonuna uygun görülmemektedir. Çünkü yatırım yapılan ve 

yaklaşık olarak her biri (TRT World hariç) 10 yıldır yayında olan televizyon kanallarının izlenme 

oranlarının bilinmemesi büyük eksiklik olduğu gözlemlenmektedir. M07, kamu diplomasisi kanalların 

yayın planlamalarının izleyici beklentilerine göre değil; kanal yönetiminin tercihine göre 

oluşturulduğunu belirtmektedir. 

TRT bünyesinde yer alan Strateji Geliştirme Dairesi, Ar-Ge faaliyetleri için herhangi bir bütçe 

ayırmamıştır (TRT Bilançosu 2016: 12-20). 

4.6 Kamu Diplomasisi Yatırımlarından Sonra Oluşan TRT Mali Yapısı 

4.6.1 TRT’nin Gelirleri 

TRT’nin finansman kaynakları genel olarak iki başlıkta toplanıyor: 1) Enerji payı gelirleri ve bandrol 

ücretleri 2) Reklam/sponsorluk gelirleri (Çankaya, 2003: 349). 

Tablo 1: Kamu Diplomasisi Yatırımları Sonra TRT Gelirleri (Milyon) 

(2011,2012,2013,2014,2015,2016 Bilanço Tabloları). 

Yıllar Reklam Bandrol Enerji Diğer 

2011 88 522 514,1 201 

2012 91 545 662 201,5 

2013 67,4 559 800 145 

2014 84,7 600 802 152,2 

2015 100 679 842 153,6 

2016 223 962 793 114,9 
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Tablo 2: Kamu Diplomasisi Yatırımlarından sonra gelir kalemlerinin oranları (2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 Bilanço Tabloları). 

Yıllar Reklam Bandrol Enerji Diğer 

2011 % 6,6 % 39,3 % 38 % 15,1 

2012 % 6 % 36 % 44 % 13,4 

2013 % 4,2 % 35,5 % 50,9 % 9,2 

2014 % 5,1 % 36 % 48,9 % 9,2 

2015 % 5,6 % 38 % 47,4 % 8,6 

2016 % 7,4 % 44 % 36 % 5,6 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi TRT gelirlerinin yüzde 83’ü, elektrik faturalarından tahsil edilen TRT payı 

ile televizyon, radyo, bilgisayar, telefon vb. cihaz satışlarından alınan bandrol katkı paylarıyla 

sağlanmaktadır. Tablo 2’de belirtilen rakamlarla ortalama % 44,5’lik katkısıyla, TRT’nin en büyük 

finansmanı enerji payı gelirleri olmuştur. TRT Kurumu, hane başı elektrik faturalarının net % 2’sini 

tahsil etmektedir.  2011 ve 2016’da enerji katkı payını geçen bandrol gelirleri ise TRT’ye son 6 yılda 

ortalama yüzde 38,5 oranında finansman sağlamıştır (TRT Bilançosu, 2014,2015, 2016). 

Reklamlar gelirlerinin son 8 yılda TRT’nin toplam gelirleri içerisinde ortalama % 5,8’lik oranda gelir 

sağladığı hesaplanmıştır. 

Şekil 2: Kamu Diplomasi Yayın Yatırımlardan Sonra TRT gelirler dağılımı (TRT Faaliyet Raporu, 

2015, 2016). 

 

Şekil 2’de gösterilen gelirler dağılımında, 2016 TRT gelirleri içinde; yüzde 44 oranında bandrol geliri 

(962.145.09,47 TL), yüzde 36,8 oranında enerji katkı payı geliri (793.428.122,42 TL), yüzde 7 oranında 

reklam geliri (223 milyon TL) sağlanmıştır. 

TRT’nin, bandrol ücretlerini arttırdığı gözlenmektedir. 2015 yılında 679 milyon 101 bin olan bandrol 

gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 13,07 artmıştır. TRT’nin 2016’da bandrol gelirleri, kanuni 

düzenlemeyle 962.145.091,47 TL’ye çıkartılmış ve en yüksek gelir kalemi olmuştur (TRT 2015, 2016 

Bilanço Tabloları). 

1990 yılına kadar Türkiye’deki televizyon reklamlarının tek sahibi olan TRT, özel televizyonların 

sektörleşmesiyle, Türkiye televizyon reklam gelirlerinin (2016, 3,4 milyar TL) ancak yüzde 3-4’ünü 

alabildiği hesaplanmıştır. 

TRT, 2009 ile 2011 yılları arasında, 12 yeni televizyon kanalı, 5 yeni radyo 2 dergi ve 55 yeni internet 

sitesi açmıştır. Açılan yeni yayın işletmelerinin nasıl reklam bulacağı, giderlerini nasıl karşılayacakları 

hakkında çalışma yapılmamıştır. Oysaki tematik olarak ve farklı ülkelere yayın yapan her televizyon 

farklı bir hedef kitleye seslenmekte ve ayrıcalıklı bir reklam pastasının da sahibi olması gerektiği 

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

İlan ve Reklam Gelirleri Bandrol Gelirleri Enerji Payı Gelirleri



 
  

 
101 

 

belirtilmektedir. Bunun içinde her televizyon kanalının kendi reklam biriminin oluşturulmasının daha 

verimli olacağı belirtilmektedir (M01) (M06) (M10). 

Şekil 3: Kamu Diplomasisi Yatırımlarının Önce ve Sonrası Televizyon Reklam / Barter Gelirleri (TL) 

(TRT Faaliyet Raporu 2015: 249). 

 

 

Şekil 3’te belirtildiği gibi, 14 televizyonu, 17 radyosu, 5 dergisi ve 55 internet sitesiyle TRT’nin lda 

(2011-2016) sahip olduğu reklam geliri, yıllık ortalama 119 milyon TL olarak hesaplanmıştır. TRT’nin 

küresel yayınlar başlamadan önceki (2007-2011) reklam gelir ortalaması ise 40 milyon TL’dir. Reklam 

gelirinin artmasında tek faktör olarak küresel yayınları göstermek, yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. 

TRT küresel yayınların başladığı 2009 ile 2011 arasında 8 yeni ulusal televizyon kanalı açmıştır. Reklam 

gelirlerinin artmasında enflasyon, ulusal kanal/ küresel yayınların etkisi ve kurumun genel marka 

değerinin artması gösterilebilir. 

Tablo 3: TRT’nin reklam/sponsorluk gelirleri 2014/2015/2016 (TRT 2014, 2015, 2016 Bilanço 

Tabloları). 

 2014 2015 2016 

Televizyon 140.116.370,24 99.433.131,67 234.242.868,86 

Radyo 72.750,00 760.148,98 10.128.252,45 

TRT kanallarının yayınladığı reklamların büyük kısmının kurumsal firmaların (banka, gsm firmaları, 

otomotiv firmaları vb.) her televizyon kanalına verdiği reklamlardan oluştuğu ve TRT’nin son on yılda 

ortalama 119 milyon TL’lik reklam geliriyle, Türkiye’deki televizyon reklam pastasının ancak yüzde 3-

4’ünü alabildiği analiz edilirse; TRT’nin yayıncılıkta oluşturduğu cesur yatırım stratejisini, reklam 

bulma yöntemlerinde geliştiremediği analiz edilmiştir.    

4.6.2 TRT’nin Giderleri 

TRT gider kalemleri analitik olarak incelendiğinde, “program hizmetlerinin” ve “personel ücretlerinin”, 

toplam giderler kalemlerinin % 90’nını oluşturduğu anlaşılmaktadır.  

TRT Genel Müdürlüğü’nün en büyük gider kalemi, % 59’luk oranla program hizmetleri harcamaları 

olmaktadır. Program hizmetleri giderlerinin de % 60’ı “dış yapım” olarak tanımlanan, televizyon 

sektöründeki özel şirketlerden satın alınan programlardır. TRT, kamuoyunda çok tartışılan ve eleştirilen 

dış yapımlara, 2011’de 296 milyon 265 bin TL, 2012’de 300 milyon 157 bin TL, 2013’te 313 milyon 

588 bin TL, 2014’te 352 milyon 627 bin TL, 2015’te 460 milyon TL ve 2016 yılında 753,5 milyon TL 

ödeme yapmıştır (TRT, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Bilanço Tabloları). 
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Tablo 4: Kamu diplomasisi yatırımlarından sonra oluşan toplam TRT giderleri 

2012,2013,2014,2015,2016 TRT Bilanço Tabloları). 

 Personel Program İşletme Diğer 

2011 413.065.695,42 612.446.191,28 120.840.894,65 44.910.034,76 

2012 431.785.648,96 655.338.906,22 139.907.931,17 94.260.266,75 

2013 473.115.350,32 659.714.937,31 123.898.795,94 203.116.387,43 

2014 517.612.174,67 776.747.235,60 134.640.481,65 58.495.017,49 

2015 581.373.088,31 1.115.767.959,75 160.364.820,81 65.190.627,15 

2016 638.133.952,45 1.031.879.352,18 168.819.662,61 62.798.351,28 

 

ŞEKIL 4: GIDER DAĞILIMI % (TRT FAALIYET RAPORU, 2015, 2016). 

 

Şekil 4’de ve tablo 4’te TRT’nin 2016 yılı giderler analizi yapıldığında program giderlerinin 1 milyar 

31 milyon TL, insan kaynakları giderlerinin 660 milyon 133 bin TL, işletme masraflarının 168 bin TL 

ve diğer giderler (malzeme giderleri, ilk madde ve amortisman, tüketim payları, vb.) için 62 bin TL 

harcandığı tespit edilmiştir. 

4.6.3 TRT’nin Küresel Yatırımlardan Sonra Gelir-Gider Dengesi 

TRT mali tablolarına göre kâr eden bir kamu kuruluşu görüntüsü arz ediyor. Ancak TRT’nin 

bilançolarında açıklanan kâr rakamları, kazanılan reklam ve ürün satış gelirlerinden değildir. TRT, 

bandrol ve enerji payı gelirlerinden, harcanan paranın çıkmasıyla kasasında kalan miktar parayı 

kar olarak açıklamaktadır. TRT’nin kâr rakamları, “kazanılan paradan” değil; “kamudan toplanan 

paradan kalan miktar” olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Kamu diplomasisi yayınların etkisiyle oluşan kâr/ zarar analizi (2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 Bilanço Tabloları). 

 Toplam Gelir Toplam Gider Gelir Gider Farkı 

2011 1.325.241.365,36 1.191.262.816,14 186.259.038,85 

2012 1.500.742.654,69 1.321.292.753,10 179.449.901,59 

2013 1.572.981.594,51 1.459.845.470,88 113.136.123,63 

2014 1.639.763.392,04 1.487.494.909,41 152.268.482,63 

2015 1.775.723.964,43 1.922.696.496,02 -146.972.531,59 

2016 2.153.853.048,10 1.901.631.318,52 252.221.729,58 
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TRT’nin, genel müdürlük bünyesinde ve küresel kanallarının koordinatörlükleri içerisinde; farklı gelir 

kaynakları oluşturulması için yeni stratejiler uygulanmadığını tespit edilmiştir. TRT yönetimlerinin, 

kamu diplomasisi için kurulan televizyon kanallarının yayınlarıyla meşgul olup; işletme değişimleri ve 

yeni gelir kaynakları çalışmalarına başlamadıkları, mülakat çalışma gurubu tarafından ifade edilmiştir 

(M01) (M02) (M06) (M09) (M10). 

Şekil 1: TRT televizyon kanalları 2015 yılı reklam süreleri (Sn.) (TRT Faaliyet Raporu 2015:191). 

 

Şekil 5’te gösterilen reklam sürelerinin azlığının en önemli ispatı, TRT’nin yurt dışına yayın yapan 4 

televizyon kanalının (TRT Kürdi, TRT Avaz, TRT El Arabia ve TRT World) yurt dışında bulabildiği 

reklam miktarının 128,3 bin TL olmasıdır. TRT’nin farklı ülkelere yayın yapan 37 radyosu ve 41 web 

sitesi de yurt dışından reklam bulup yayınlama stratejisi oluşturmamıştır.  

TRT yönetimleri, 2009 ile 2011 arasında 10 yeni televizyon kanalı, 5 yeni radyo kanalı kurarak, cesur 

yatırım strateji uygulamışlardır. Yatırımların finansmanında ise TRT yönetimlerinin, “yeni yayınlarla 

para kazanmak” yöntemini uygulamayıp “yasal düzenlemelerle var olan gelirlerini arttırma” yöntemini 

uyguladıkları gözlemlenmiştir. 

TRT, kamu diplomasisi yayını yapan 4 görsel yayın işletmesinden üçüne (TRT Avaz, TRT Kürdi ve 

TRT El Arabia) ulusal kanallarına ayırdığı yayın bütçeleriyle orantılı (ortalama yıllık 40 milyon TL) 

yıllık bütçe vermektedir. Ancak TRT’nin iddialı küresel kanalı TRT World’ün kurulumu ve yıllık yayın 

bütçeleri TRT’nin ve Türkiye’deki diğer özel televizyon işletmelerinin üstündedir. Bugüne kadar 

yaklaşık 2,2 milyar TL harcanan TRT World kanalının, yıllık yayın bütçesi ise ortalama 300 milyon TL 

seviyesindedir (M10). 

TRT World’ün yatırım bütçesinin hedeflenen daha fazla olmasıyla, 2016’da cep telefonlarına, tabletlere 

ve bilgisayarlara TRT bandrol vergisi getirilmiştir. Cep telefonları için % 6 ile 7 arasında, bilgisayar ve 

tabletler içinse % 2 ile 3 oranında bandrol katkı payı konularak TRT yıllık 250 milyon TL fazladan gelir 

elde etmiş oldu (M10). 

TRT kanallarında ilk küreselleşme yatırımlarının başladığı 2008 yılından itibaren 2016 yılı sonuna kadar 

4 bin 125 adet kurum içi yapım yapılırken, 3 bin 455 adet kurum dışı yapım yaptırılmıştır (TBMM, 

2017). Kurum dışı yatırımlar, küreselleşme yatırımları öncesine göre yüzde 40 oranında artmıştır. Ancak 

bu yükselişte 8 yeni ulusal kanalın da açılması etkili olmuştur. 
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TRT Kurumu’nun kazandığı ticari gelirler (reklam, sponsorluk, yayın ürünü satışı, vb.) çok düşük 

(toplam gelirler içerisinde %5,9) seviyededir. TRT’nin kamudan sağlanan gelirlerle yayınlarını 

sürdürürken; yeni ticari gelir arayışına girmediği açık bir sonuçtur. TRT’nin ticari gelirlerinin, özel 

sektör televizyonlarının gelirleriyle olan kıyaslamaları bu sonucu ispatlayan önemli bir veridir.  

Tablo 6: En yüksek ticari iletişim geliri olan televizyonlar (Rekabet Kurulu, 2017: 84). 

                 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  Kanal D  Kanal D  Kanal D  Star TV  Star TV  Star TV  ATV  

2.  ATV  ATV  Star TV  Kanal D  Kanal D  Kanal D  TV8  

3.  Star TV  Show TV  ATV  ATV  ATV  FOX  Kanal D  

4.  Show TV  FOX  Show TV  FOX  FOX  ATV  Star TV  

5.  FOX  Star TV  FOX  Show TV  Show TV  TV8  FOX  

6.  NTV  NTV  NTV  NTV  Lig TV  Show TV  Show 

TV  

7.  Lig TV  Lig TV  Lig TV  Lig TV  NTV  Lig TV  Lig TV  

8.  CNBC-e  Haber 

Türk  

CNBC-e  Kanal 7  TV 8  NTV  Kanal 7  

9.  Haber ürk  Kanal 7  Kanal 7  CNN Türk  CNN 

Türk  

CNN 

Türk  

A Haber  

10.  Kanal 7  CNBC-e  HaberTürk  CNBC-e  Kanal 7  Kanal 7  CNN ürk  

Tablo 6 incelendiğinde; Türkiye yayın sektöründe, en büyük insan kaynağıyla (6 bin 900) televizyon ve 

radyo yayınlarını gerçekleştiren, en büyük yayın bütçesine (1 milyar 31 milyon) ve en çok işletme 

bütçesine (168,8 milyon TL) sahip olan TRT’nin, 14 televizyon kanalından birisinin “en çok ticari 

iletişim geliri elde eden kanallar” arasına giremediği tespit edilmiştir.  TRT 1 kanalı bu listeye ancak 

14. sıradan girebilmiştir. 

Şekil 6: Kamu Diplomasisi için Yapılan yayın Yatırımlarından sonra TRT’nin Avrupa kamu 

yayıncıları gelir kıyaslaması (TRT, 2017). 

 

Şekil 6’da görüldüğü gibi, kamu diplomasisi televizyon yatırımlarıyla yeni kazanç elde edilemeyince, 

TRT’nin gelirleri, Avrupa kamu hizmeti yayın kuruluşlarının gerisinde kalmıştır. 
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     Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’nin küresel medya ağında da kendini anlatabilen bir konuma gelmesi gecikmiş bir hedeftir. 

Türkiye, kamu diplomasisinin önemini geç anlamış ve 21. Yüzyılın bu stratejik gücünü yeteri kadar 

kullanamamıştır.  

Bu çalışmada, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün desteğiyle, TRT’nin kamu diplomasisine 

yönelik açtığı görsel yayın işletmelerinin, güçlendirilmesi ve daha etkin kullanılması savunulmaktadır.  

TRT’nin kamu diplomasisi çerçevesinde farklı dillerde yayın yapan bir televizyon kanalları Türkiye’ye 

uluslararası siyasal ve kültürel iletişim imkânı sunma potansiyelini taşımaktadırlar. TRT’nin cesur 

yatırım hamleleriyle kurduğu,  kamu diplomasisi televizyon kanalları, Türk dış politikasının medya 

diplomasisi alanındaki girişimleri belirli işletme değişimleriyle birlikte daha büyük katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir.  

TRT, kamu diplomasisi televizyon kanallarıyla birlikte, 2009’dan sonra çok uluslu, bölgesel bir “yayın 

aktörüne” evrilmeyi hedeflemiştir. Esnek birikim rejiminin oluşturduğu çerçeveyle bu “yayın 

aktörünün” tecrübeli olduğu televizyonculuk sektöründe kamu diplomasisi bağlamındaki küresel 

yayınlarının tanıtımında ve markalaştırılmasında finans, işletme ve yayın politikalarını düzenleyen 

stratejileri belirlemesi gerekmektedir.  

TRT kamu diplomasisi bağlamında kurduğu görsel yayın işletmelerini geliştirerek 2019 yılında 2,2 

trilyon dolarlık pazar payına yükselen medya ve eğlence endüstrisinden Türkiye adına büyük gelirler 

elde etme imkânına kavuşabilecektir. Türk televizyon işletmelerinin bu devasa yatırım alanında, ağırlıklı 

olarak tüketici konumunda oldukları, bu pazardan Türkiye’ye kayda değer gelir getiremedikleri tespit 

edilmiştir. TRT’nin küresel pazarlardan pay almak, işletme ve yayın teknolojilerini yenileyebilmek ve 

yeni rekabet şartlarına ulaşabilmek için küreselleşme yönünde yatırım yapması, savunulmaktadır 

Aksi halde, Türkiye halkının küresel televizyon markalarının tek taraflı ürün ve kültür dayatmasıyla 

karşılaşacağı ve küçülen reklam pastası ve izleyici kitlesinin azalmasıyla, büyük problemlerle 

karşılaşacağı öngörülmektedir.  

TRT’nin kurduğu küresel televizyonların rakipleriyle mücadele edebilmesi için küresel rekabetin kritik 

unsurları olan teknoloji, iletişim, verimlilik, kalite, iş birliği, insan ve finansal kaynakların yönetimini 

yeni bir standart getirmeleri öngörülmektedir.  

TRT’nin bu tür küresel rekabet ortamında başarılı olabilmesi için; mevcut yayın pazarını genişleten, 

müşteri ve ürün portföyünü çeşitlendiren, işletme yapısını düzenleyen, yeni ortaklıklar kurabilen, etkin 

yönetim modeli oluşturabilen ve farklı olabilen firma düzeyine çıkıp, rekabet gücünü elde etmesi 

gerektiği, tespit edilmiştir.   

Bu tez çalışmasında, TRT Genel Müdürlüğü’nün kamu diplomasisi bağlamında yaptığı yatırım 

başarılarını, işletme yönetiminde gösteremeyerek gereken değişimi sağlayamadığı tespit edilmiştir. 

Örgüt yapısının değiştirilememesi, yeni yönetim modelinin oluşturulamaması, mali tasarruflarını 

sağlanamaması, küresel kanallara gelir getirici yeni finans kaynaklarının bulunamaması, etkin 

pazarlama sisteminin kurulamaması ve küresel kanalların tanıtılamaması, TRT Genel Müdürlüğü’nün 

sahip olduğu kamu diplomasisi televizyon kanallarının işletme başarısızları olarak 

değerlendirilmektedir. TRT’nin kamu hantallığını halen taşımaya devam etmesi, TRT’nin siyaseten 

istihdam merkezi görülmesi, TRT’nin finansal gelir kaynaklarının geliştirilememesi, tespit edilen 

işletme eksiklikleridir.  

Bugüne kadar TRT’nin küresel yayınlar için eğitim faaliyetleri düzenlemesi, teknoloji yatırımlarını 

yüzde 600 oranında arttırması, yurt dışı bürolarının sayısını arttırması, kamu kurumu olmasına rağmen 

yabancıları çalıştırabilmesi küreselleşme sürecinin olumlu yansımaları olarak belirlenmiştir. 

TRT, “Değeri olan kamu diplomasisi yanını yapabilmek, yeni iletişim teknolojilerini uygulayabilmeli ve 

kurum marka değerini arttırabilmeli ve modern işletme yöntemlerini kullanmalı”, tezini savunan bu 

araştırmaya göre; TRT’nin küresel yayınlar için gereken teknolojiyi ve insan kaynağını transfer etmesi 
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günümüz serbest pazar ekonomisinde zor görülmemektedir. TRT’nin bu yıllarda başarması gereken 

zorlukların; 

a) İşletme yönetiminde kademe azaltılmasına gidilmesi,  

b) Gelir kaynaklarını arttırması  

c) Yönetiminin yeniden yapılanması, küçülme ve değişim mühendisliğinin uygulamalarının 

benimsenmesi,  

d) Kurum markasının yurtdışında tanıtılması,  

e) İnsan kaynaklarının küresel şartlara göre yönetilmesi, savunulmaktadır.  

TRT’nin yeni bir yönetim modeli oluşturarak, dinamik, sorumluluk alabilen, siyasi etkilere uzak bir iş 

modeli üzerinde çalışması önerilmektedir.  

TRT’nin kendine küresel yayınları “temel yetenek” olarak benimseyip, yayın bütçelerinin ağırlığını bu 

kanallara yönlendirmesi, önerilmektedir 

TRT’nin yeterince sosyal sorumluluğu olmayan, izlenmeyen ve mali yük getiren televizyon kanallarını 

kapatıp, yayın dönüşümünü sağlaması önerilirken; TRT’nin hedeflediği uluslararası izleyici kitleleri 

nezdinde bir propaganda kuruluşu olmaktan daha ziyade;  TRT yönetiminin kuruma bağımsız bir kimlik 

kazandırması gerekmektedir.  

TRT’nin, tarafsızlığı sağlayacak etik koda sahip olmaması ve uluslararası bir anlayışa dayanan yayın 

politikası sağlanamazsa, farklı dillerde yayın yapan 4 görsel yayın işletmesinin saygınlığı kadar gelir 

enstrümanları da kaybolacaktır. Propaganda kanallarına, Türkiye içinde verilen katkı payları daha çok 

tartışılma ve yurt dışında da bu yayınların etkisiz kalma tehlikesi bulunmaktadır.  

Sorular 

TRT’de Kamu diplomasisi televizyon Yatırımlarının Başlaması 

- Kamu diplomasisi için kurulan televizyon kuruluşlarında göreviniz neydi ve daha önce hangi 

birimlerde çalıştınız? 

- Sizce genel olarak TRT Genel Müdürlüğü’nün kamu diplomasisi yayınlarına başlarken diğer medya 

kuruluşlarına göre üstünlükleri ve eksiklikleri nelerdi? 

- Kamu diplomasisi televizyon işletmelerine yatırım yaparken hedeflediğiniz kurumsal amaçlar nelerdi? 

Kamu Diplomasisi Yayınlarının Değerlendirilmesi 

- Farklı dildeki yayınlar, doğru hedef kitlesine ulaştı mı? 

- Yayın yaptığınız coğrafyada rakiplerinizle olan mukayesenizi ölçebildiniz mi? 

- Farklı dilde yayın yapan kanallar sizce başarılı oldular mı? 

Kamu Diplomasisi Yayınlarının TRT’nin İşletme Yapısını Etkilemesi 

- Bu yayınlardan sonra TRT’nin Türkiye yayınlarında mali kesintiye gidildi mi? 

- Benzeri küresel yayın yapan uluslararası televizyon kuruluşlarıyla TRT’yi kıyaslayabilir misiniz? 

- Kamu diplomasisi yayınları kendi gelir kaynaklarını oluşturdular mı? 

- Kamu diplomasisi yayın yatırımlarından sonra TRT’nin kurumsal olarak yeni gelir kaynakları oluşmuş 

mudur? 

- Kamu diplomasisi yayınları içinde en çok yatırım yapılan kanal hangisi olmuştur? 

- 2009’dan bu yana küreselleşme ve kamu diplomasisi için yatırım yapan TRT kurumunun, 2019’ye 

gelindiğinde; bu yatırımların etkisiyle aşağıdaki işletme kavramlarında nasıl bir değişim gözlenmiştir? 
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a-) Yönetim Yapısı 

b-) Mali Yapısı 

c-) Pazarlama 

d-) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

e-) Yatırımları 

- Küreselleşme yönünde özellikler kazanan TRT’nin örgütsel yapısı ve işleyişi nasıl etkilenmiştir? 

- Yabancı personelin TRT’ye kazandırdığı yeni değerler olmuş mudur? 

- TRT Kurumu önümüzdeki dönem kamu diplomasisi yatırımlarını başarı ile tamamlayabilirse kurumsal 

olarak ne gibi faydalar sağlayacak? 

- Sizce en başarılı kamu diplomasisi kanalı hangisidir? 

Ek-B: Mülakat Kodları ve Mülakat Tarihleri 

M01: 21.11.2018 TRT’de kamu diplomasisi televizyon kanallarının kurulduğu 2009-2016 yılları 

arasında genel müdür yardımcılığı yapmıştır. 

M02:25.11.2018 TRT’de daire başkanı olarak çalışmaktadır. 

M03:26.11.2018 TRT’nin Kürtçe Yayın yapan televizyon kanalında koordinatör olarak çalışmıştır.  

M04: 28.11.2018 TRT’nin Arapça yayın yapan kanalında koordinatör yardımcısı olarak çalışmıştır.  

M05:01.12.2018 TRT AVAZ kanalının koordinatörlü olarak çalışmıştır 

M06: 03.12.2018 TRT’de genel müdür danışmanı olarak çalışmıştır. 

M07: 04.12.2018 TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında farklı dillerde yayın yapan radyo ve web 

sitelerinde spiker/programcı olarak çalışmıştır. 

M08: 04.12.2018 TRT’nin küresel yayın yapan televizyon kanallarına, program üretim yapan yayın 

havuzunda koordinatör olarak çalışmıştır.  

M09:06.12.2018 TRT’nin farklı dillerde yayın yapan televizyon kanallarına haber üreten biriminde 

müdür göreviyle çalışmıştır.  

M10:06.12.2018 TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı’nda koordinatör görevini yapmıştır. 
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Integrated Marketing Cube: A Descriptive Study 
 

 

Competition, socio-cultural changes and technology concepts shaped by globalization, 

development in customer awareness and internet; enforced the companies to focus on 

customers and as a result, customer orientation became mandatory for companies and the 

concept of “Integrated Marketing” has emerged. 

The term “integrated” refers to a structure of separated parts becoming together to act as one, 

combining to each other in order to become more effective. The point that separates 

“Integrated Marketing” from classical approaches is integration. Therefore, in this 

descriptive study, primarily we will try to find the answer of what will be integrated, how we 

will do this integration within the scope of Integrated Marketing.  

In the field of integrated marketing, the communication dimension is generally considered as 

the primary and mostly single intervention area. And the communication dimension is limited 

as messages given to the customers. On the other hand, in the literature, integrated marketing 

were sometimes discussed and evaluated at strategic level. 

In this study, we try to develop a multidimensional approach that can be used by companies 

in which customer-oriented, integrated marketing-based strategic management prefered 

within the whole company. 

Here the concept of “Project Management Methodologies” was used as the starting point of 

this perspective. In this study, some concepts of Project Management, especially Integration 

Management, Risk Management and Agile Management are mentioned and these concepts 

were used as main inputs in designing the dimension of processes in the context of integrated 

marketing.  

The proposed “Integrated Marketing Cube” is a multi-dimensional approach for integrated 

marketing. In this approach, it is aimed to manage all sub-sets of the dimensions and 

dimensions itselves that can be adjusted and also combined with each other with a Cube 

model, that is to say, in an integrated way. The 3 Dimensions of the “Integrated Marketing 

Cube” is defined as;  

• Knowledge Management Areas (Critical knowledge and management areas such as 

customer relationship, customer experience, corporate identity, brand/image and perception 

management areas) 

• Functional Areas: (functional units in organizational structure) 

• Processes (integration processes including concepts of agile management, integration 

management and risk management) 

As a result, with the defined “Integrated Marketing Cube” approach, required tools the 

relations can be defined and designed to guide the establishment and continuation of a 

healthy, customer-oriented structure and operational proceses within the whole company. 

 

Integrated Marketing, Integrated Marketing Cube, 3D Marketting Approach, Strategy 
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Bütünleşik Pazarlama Küpü: Kavramsal Bir Çalışma 
 

 

Küreselleşme, gelişen müşteri bilinç düzeyi, internet ve dijitalleşmenin şekillendirdiği 

rekabet, sosyokültürel değişim ve teknoloji kavramları; işletmeler için müşteri odaklılığını 

zorunlu hale getirmiş ve bunun sonucu olarak “Bütünleşik Pazarlama” kavramı ortaya 

çıkmıştır. 

“Bütünleşik” kavramı, “Integrated” yani birbirine entegre edilmiş, bütünleştirilmiş parçalı 

bir yapıyı ifade etmektedir. Bütünleşik pazarlamayı diğer klasik yaklaşımlardan ayıran temel 

nokta entegrasyon yani bütünleştirme özelliğidir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle 

“Bütünleşik Pazarlama” kapsamında; neyi, nasıl, kimler birleştirecek sorularına cevap 

bulmaya çalışılmıştır. 

Bütünleşik pazarlama konusundaki çalışmalarda genellikle birincil ve hatta tek müdahale 

alanı olarak iletişim boyutu ele alınmış ve o da müşteriye verilen mesajların bütünselliği 

şeklinde sınırlandırılmıştır. Buna karşın literatürde bütünleşik pazarlamayı iletişimin 

ötesinde stratejik düzeyde ele alıp, değerlendiren görüşler de yer almıştır. 

Bütünleşik Pazarlamayı, strateji düzeyinde ve tüm şirketi kapsayacak, müşteri odaklı bir 

yönetim anlayışı şeklinde ele alan görüşlerden hareketle, bu çalışmada bütünleşik pazarlama 

esaslı stratejik yönetim anlayışının işletmelerde ne şekilde uygulanabileceği, hangi araç ve 

yöntemlerin kullanılabileceği değerlendirilmiş ve bu amaçla ihtiyaç duyulan çok boyutlu, 

bütünleşik bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Yaklaşımın çıkış noktası “Proje Yönetimi”nde pek çok alanda uygulaması yapılan Proje 

Yönetimi metodolojilerinden yararlanılmıştır. Çalışmamızda Proje Yönetimi kavramlarından 

özellikle Entegrasyon Yönetimi, Risk Yönetimi ve Çevik Yönetim kavramlarına değinilmiş, 

bu kavramlar, Bütünleşik Pazarlama açısından geliştirilecek olan çok boyutlu yaklaşıma 

süreçler boyutunda önemli bir girdi teşkil etmiştir. 

Geliştirilmeye çalışılan “Bütünleşik pazarlama küpü yaklaşımı”; bütünleşik pazarlama için 

önerilen çok boyutlu bir yaklaşımdır. Üç boyutta konunun ele alındığı bu yaklaşımda Küp 

modeli ile belirlenmiş boyutların tüm alt setlerinin yani o boyuttaki tüm bileşenlerin birbiri 

ile ve üç boyutun kendisinin entegre bir şekilde yönetilmesi hedeflenmiştir. Yaklaşımda esas 

alınan boyutlar; 

• Bilgi Yönetim Alanları (müşteri ilişkileri, müşteri deneyimi, kurumsal kimlik, 

marka/imaj ve algı yönetimi gibi bilgi ve yönetimin kritik rol oynadığı alanlar) 

• Fonksiyonel Alanlar: (organizasyonel yapıda yer alan fonksiyonel birimler)  

• Süreçler: (çevik yönetim, entegrasyon yönetimi ve risk yönetim kavramlarını içeren 

bütünleştirme süreçleri) 

Sonuç olarak önerilen “Bütünleşik Pazarlama Küpü” ile, işletmelerde tüm kurumu kapsayan 

müşteri odaklı sağlıklı bir yapı ve işleyişin oluşturulması, bunun için gerekli araçların 

geliştirilmesi, ilişkilerin doğru tanımlanması noktasında kılavuzluk edecek bir yaklaşım 

geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

 

Bütünleşik Pazarlama,  Bütünleşik Pazarlama Küpü, 3 Boyutlu Pazarlama Yaklaşımı, 

Strateji 
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GİRİŞ  

Hindistan'dan bir fil getirip, karanlık bir odaya koymuşlardı. Fili görmek isteyen halk, karanlık 

odaya geliyor, karanlıkta göremeyince de, ona dokunmaya başlıyorlardı. Filin hortumunu tutan 

onu bir oluğa, kulağını tutan yelpazeye, ayağını tutan direğe ve sırıtına dokunan bir tahta 

benzetiyordu. Fakat herkesin elinde bir mum olsaydı, sözlerinde ayrılık olmayacak, onun neye 

benzediği konusunda yanılmayacaktı (Rumi, 2008).  

Senge (2018), öğrenen organizasyonları ele aldığı kitabında Mevlana’nın bu hikayesini bir sufi hikayesi 

olarak aktarır ve ekler; organizasyonların da tüm yaşayan sistemler gibi bütünselliği söz konusudur. Bu 

holistik bakış açısı ile pazarlamanın geldiği son nokta olan bütünleşik pazarlama “karanlık odadaki 

müşterinin” farklı boyutlarına yoğunlaşan parçacı yaklaşımları bir tarafa bırakıp, tüm taraflarca 

müşterinin bütünleşik olarak ele alınması üzerine kurulmuştur.    

Pazarlama ve Yönetim Kavramlarındaki Değişim ve Etki Eden Faktörler  

Endüstri devrimi ile başlayan süreçte Klasik Yönetim teorilerinin de etkisi ile işletmeler için odak 

noktası üretim iken, 1950’lerde ürün özellikleri, 1980’lerde rekabetin artışı ile satış ve 2000’lerde ise 

pazarlama olmuştur. Son dönemlerde 3 alanda önemli değişim ve gelişim yaşanmış ve yaşanmaya 

devam etmektedir.  

• Teknoloji 

• Küreselleşme 

• Farkındalıklar   

Bu alanlardaki gelişmeler; hem birbirini hem de işletme yönetimi noktasında önemli değişimleri 

tetiklemiştir. Teknoloji alanında özellikle bilgisayar ve internet ile elde edilen dijitalleşme ve mobilite, 

bir yandan küreselleşme için gerekli iletişim altyapısını oluştururken, diğer yandan bilgi temelli 

süreçlerin oluşumu için gerekli altyapının çeşitlenmesi gerçekleşmiştir. Bilginin saklanması ve 

işlenmesindeki kolaylık, hız ve verim, erişim kolaylığı çağdaş insanın farkındalıklarını artırmış bu da 

müşteri profilinde önemli bir dönüşümü tetiklemiştir. Müşteri beklentileri değişmiş, sosyal medya gibi 

dijital mecralarda iletişim araçları çeşitleri, etkileşim artmıştır. Küreselleşme ile rekabet, global bir 

boyut kazanmış, işletmeler küreselleşme ile pazarlarını genişletirken, aynı zamanda küresel boyutta 

tedarikçilerini, mevcut ve potansiyel rakiplerini göz önünde bulundurmak zorunda kalmıştır.  

 

Bu değişim, yönetim ve pazarlama alanında bazı kavramların yeniden tanımlanmasını gerekli kılmış; 

müşteri ve veri odaklı olmayı işletmeler için temel kavramlar olarak ön plana çıkarmıştır. Bunun ilk 

yansıması Pazarlama karmasının 4P (Ürün, Fiyat, Yer, Tutundurma)’den, 4C (Müşteri Değeri, Maliyet, 

Uygunluk, İletişim) ‘ye dönüşmesi ile kavramsallaşmıştır. Teknolojik gelişmelerin sağladığı - Big Data 

boyutuna ulaşan yüksek hacim, hız ve çeşitlilikteki - verileri saklama ve işleme imkanları, - yapay 

zekaya kadar uzanan - bilgi temelli karar verme süreçleri önem kazanmıştır.        

 
Şekil 1: Pazarlamadaki Değişime Etki Eden Faktörler  
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Bütünleşik Pazarlamanın Tanımı 

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve müşteri profilindeki farklılaşmanın tetiklediği değişim 

rüzgarının ortaya çıkardığı müşteri ve bilgi odaklılık, Bütünleşik Pazarlama kavramının temellerini 

oluşturmuştur. Bütünleşik pazarlama değişik yazar ve araştırmacılar tarafından farklı kapsamlarda ele 

alınarak incelenmiştir. 

Literatür incelendiğinde, Bütünleşik pazarlama daha çok iletişim boyutunda ele alınmış ve bu 

yaklaşımlarda da genelde pazarlama iletişim karması bileşenleri (reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, 

doğrudan pazarlama gibi çeşitli iletişim disiplinleri)  entegre edilmeye çalışılmıştır. Strateji seviyesinde 

ele alan yaklaşımlarda ise 4P den 4C ye dönüşen müşteri odaklı pazarlama karması üzerinden, 

işletmenin tüm fonksiyonları pazarlama fonksiyonuyla birlikte müşterinin tatmini için çalışır hale 

gelmesi hedeflenmiştir (Yüksekbilgili, 2017; Altunışık, Özdemir, & Torlak, 2006; Uğraş, 2003; Yılmaz, 

2006; Tapan, Akiş, Akan, & Hortaçsu, 1997; Shultz, Tannenbaum, & Lauterborn, 1997; Yurdakul, 

2003; Bozkurt, 2000 ). 

Kotler İşletme Yönetimi kitabında artan rekabet, organizasyon yapısıyla birlikte pazarlama sürecini de 

değiştirdiğini vurgulamış ve pazarlamanın amacını, müşteri ihtiyaçlarının tespitiyle başlayıp, müşterinin 

isteklerine en uygun ürünü üretmek, müşterilere sunmak ve böylece kâr elde etmek şeklinde değiştiğini 

ve bütünleşik pazarlama anlayışıyla birlikte pazarlama artık işletmedeki herkesin görevi haline geldiğini 

belirtmiştir (Alabay, 2010). 

Iacobucci ve Calder (2003) editörlüğünde Northwestern Üniversitesi, Pazarlama bölümünden 

araştırmacıların görüşlerinin derlendiği “Kellogg on Integrated Marketing”  ve Hulbert, Capon ve Piercy 

(2003) tarafından kaleme alınan “Total Integrated Marketing: Breaking the Bounds of the Function” adlı 

çalışmalarda Bütünleşik Pazarlama, strateji düzeyinde ve tüm şirketi kapsayacak şekilde ele alınmıştır. 

Hulbert, ve diğerlerine (2003) göre başarılı şirketlerin, ortak özelliği müşterileri için en çok önem taşıyan 

şeyler etrafında bir araya gelerek –ama gerçekten bir araya gelerek- tamamen entegre bir değer teklifi 

sunmalarıdır. Başarısız olan ise üst düzey bürokrasilerle geçmişin modellerine tutunmakta ve 

fonksiyonel uzmanlıklarının müşteri değerinden daha önemli olduğuna hala inanmaktadır.  

Yamamoto (2003) da Bütünleşik Pazarlamayı, iletişim boyutundan öte stratejik olarak ele alınması 

gereken ve tüm şirket çalışanlarını ilgilendiren veri ve müşteri odaklı bir yönetim stratejisi olarak 

incelemiştir. Bütünleşik Pazarlamada, işletmedeki tüm departman ve bağlı birimler tarafından 

gerçekleştirilen faaliyetlerde müşteri değeri önemsenmeli, alınacak her kararda müşteri odaklı karar 

verilmeli ve bunun için de müşteriye dokunulan her noktada elde edilen veriler müşteri memnuniyetine 

yönelik bilgi kaynağına dönüştürülmelidir. 

 “Bütünleşik” kavramı, “Integrated” yani birbirine entegre edilmiş, bütünleştirilmiş parçalı bir yapıyı 

ifade etmektedir. Bu nedenle Bütünleşik Pazarlamayı diğer klasik yaklaşımlardan ayıran temel nokta 

entegrasyon yani bütünleştirme özelliğidir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle “Bütünleşik Pazarlama” 

kapsamında; neyi, nasıl, kimler birleştirecek sorularına cevap bulmaya çalışılacaktır.   

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA KÜPÜ YAKLAŞIMI  

Bu kısımda pazarlamanın farklı bölümlerle (disiplinlerarası) ilişkileri ve işletmenin açık bir sistem olma 

özelliğinden dolayı  çok boyutlu bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşımın çıkış noktası 

olarak esas aldığı başlık ise “Proje Yönetimi” olmuştur. Bu amaçla çalışmada Proje ve Proje Yönetimi 

alanında öne çıkan bazı süreçlere genel olarak değinilerek, Bütünleşik Pazarlama açısından geliştirilecek 

olan çok boyutlu yaklaşıma girdi olacak bazı kavramlar öne çıkarılarak detaylandırılmaya çalışılacaktır.  

Bütünleşik Pazarlama Küpü yaklaşımında da, iletişim boyutundan öte daha çok stratejik seviyede konu 

ele alınmakta ve bunun stratejiden daha alt seviyede plan ve taktiklere dönüştürülmesine ilişkin bir 

yaklaşım ortaya konmaya çalışılmaktadır. Konunun üç boyutta ele alındığı bu yaklaşımda Küp modeli 

ile belirlenmiş boyutların tüm alt setlerinin ve üç boyutun kendisinin entegre bir şekilde yönetilmesi 

hedeflenmiştir. Yaklaşımda esas alınan boyutlar aşağıda Şekil 2 de özetlenmeye çalışılmıştır; 
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• Bilgi Yönetim Alanları: Burada entegre bir şekilde ele alınması gereken pazarlama 

faaliyetlerine esas teşkil eden bilgi ve yönetim alanları bulunmaktadır.    

• Fonksiyonel Alanlar: Burada aslında işletme içindeki organizasyonel yapıda yer alan 

fonksiyonel birim/departmanlar yer almaktadır.  

• Süreçler: Proje yönetiminden gelen süreçlerin tanımlandığı çevik yönetim, entegrasyon 

yönetimi ve risk yönetim kavramlarını içeren süreç boyutu yer almaktadır.  

 
Şekil 2: Bütünleşik Pazarlama Küpü 

Önerilen Pazarlama Küpü yaklaşımı, çerçeve belirleyen bir yaklaşım olup, küpün boyutlarına ilişkin alt 

gruplar işletmeye özel olarak farklılaşabilecektir. Fonksiyonel alanda tanımlı departmanlar işletmeye 

özel olarak farklılaşabilecektir. Aynı şekilde Bilgi yönetim alanları bugün için gündemde olan 

kavramlardan belirlenmiş olmakla birlikte işletmenin hitap ettiği müşteri ve kullanılan teknoloji gibi 

değişik bileşenlere göre artırılabilecektir. Süreç başlığında ise en iyi uygulama / best practice 

yaklaşımından hareketle proje yönetiminde tecrübe edilen bazı süreçler kapsama alınmış olup, başka 

disiplinlerde başarı sağlamış olan süreçler bütünleşik pazarlamaya uyarlanmaktadır. Bu özelliği ile 

Bütünleşik Pazarlama Küpü yaklaşımı gelişmeye ve işletmeye özel uyarlanmaya açık dinamik bir model 

öngörmektedir.   

1. Bilgi Yönetim Alanları 

Bütünleşik pazarlamayı iletişim boyutunda ele alan yaklaşımlarda sadece pazarlama iletişim karması 

bileşenleri yani reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, doğrudan pazarlama gibi farklı iletişim disiplinleri 

tek bir elden yönetilmeye çalışılırken Bilgi Yönetim Alanları boyutunda bu iletişim alanlarının 

stratejilerini belirleyecek olan bilgi ve yönetim alanlarının entegre edilerek ele alınması 

hedeflenmektedir. Bu aşamada bu bilgi alanlarının belirlenmesinde iki çıkış noktası belirlenmiştir; 

Müşteri ve İşletme.  

Müşteri ile ilgili olarak adeta beynin sağ ve sol lobunu hitap edercesine fonkisyonel değerler için 

Müşteri İlişileri Yönetimi (CRM), duygusal değerler için ise Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM) 

disiplinleri belirlenmiştir.  
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İşletme ve ürün/hizmetlerle ile ilgili olarak ise içsel ve dışa dönük alanlar olarak Kurumsal Kimlik 

Yönetimi (CIM), Marka/İmaj Yönetimi ve en geniş anlamda müşteriyi de içine alacak bir kavram 

olan Algı Yönetimi (PM) alanları belirlenmiştir. 

Gerek pazarlama karması gerekse pazarlama iletişim karması bileşenleri bu başlıklar altında birbirine 

entegre bir şekilde ele alınmalıdır.   

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM):  

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM-Customer Relationship Management), en temel anlamda müşteriyi 

elde tutabilmek için, müşteriyi en iyi şekilde tanımayı ve müşterilerin istek/gereksinimleri 

doğrultusunda ürün/hizmet sunmayı hedefleyen bir yönetim stratejisidir.  

Özilhan (2010) müşterileri yeni ekonominin yeni patronları olarak tanımlar, artık alışveriş sürecinde 

geçmişte olduklarından daha seçici ve özgürdürler. İşletmeler için müşterileri memnun etmek ve ilişkiyi 

sürekli kılmak daha da zorlaşmıştır. Çünkü müşteri, tercihini kendisine bir diğerinden daha fazla değer 

sunan işletme lehinde hızla değiştirebilmektedir. Müşteri merkezli pazarlama stratejilerinin temelinde 

müşteriye değer sunarak tatmin yaratma ve müşteri yaşam boyu değerini maksimum kılarak müşteri 

sadakati gerçekleştirmek yer almaktadır (Özilhan, 2010). 

Müşteri ilişkileri yönetiminin temeli veri tabanlarına ve veri tabanlı pazarlamaya dayanmaktadır. Bu 

çerçevede küresel rekabet bağlamında ortaya çıkan gelişmelerden biri olan veri tabanlı pazarlama ve 

veri tabanları, Müşteri ilişkileri yönetiminin olmazsa olmazlarındandır (Kurban, 2002). Bu sebeple 

CRM aynı zamanda önerilen model için önemli bir veri kaynağı da olacaktır. Müşteri 

segmentasyonlarına uygun ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, bunların iletişiminin gerçekleştirilmesi 

yine CRM süreçleri sonunda çıkacak veriler üzerine kurulacaktır. 

Müşteri Deneyim Yönetimi (CEM veya CXM):  

Müşteri deneyim yönetimi (CEM), analitik ve sayısal veriler içeren müşteri ilişkileri yönetiminin aksine 

müşterilerin geçmişlerini, öngörülerini ve işletme ile karşılaşmalarını/kişisel görüşlerini kaydeden bir 

araç halini almıştır (Güzel & Papatya, 2012, s. 110). 

Müşteri deneyimi, müşteriyle şirket arasında geçen, ürün ve hizmet alımı sürecinde yaşanan ilişkilerin 

bütünüdür. Bu süreç; müşterinin markayı algılamasından ürünü satın alıp, kullanmasına, satış sonrası 

servis hizmetinden, ürünü elden çıkarmasına kadar giden tüm adımları kapsar. Müşteri Deneyimi 

Yönetimi ise; iş süreçlerini yönetmekten öte bu süreçlerdeki duyguyu yönetmeyi hedefler.  

Kurumsal Kimlik Yönetimi (CIM):  

Kurumlar da bireylerin sahip olduğu gibi birer kimliğe sahiptir. Bu kimlik, kurumların birbirlerinden 

ayrılmasına yardımcı olur. Nasıl ki, her insanın bazı yönlerden kendine has özellikleri varsa, kurumlar 

da aynı şekilde kendine has ve taklit edilemez özelliklere sahiptir. Kurum kimliği kurumun kendisini 

nasıl tanımladığı ve iç ve dış hedef kitlelerine nasıl tanıtmak, göstermek ve ifade etme istediği ile 

ilgilidir. Öz değerlerinin, felsefesinin ve stratejisinin görsel ve davranışsal ortamda iletilmesidir. 

Kurumsal Kimlik Karması olarak da adlandırılan kurumsal kimlik unsurları; Kurum Felsefesi, Kurumsal 

Tasarım, Kurumsal İletişim ve Kurumsal Davranış olarak tanımlanmaktadır (Selman & Eroğlu, 2017). 

Marka/İmaj Yönetimi (BM):  

Markalama Kavramı, ürünleri ve şirketleri ayırma, hem marka sahibi hem de tüketici için ekonomik 

değer oluşturma stratejisini ifade etmektedir (Yurdakul, İşletme Yönetiminde İki Stratejik Görev: İmaj 

-Marka Yönetimi Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, 2003). 

Marka imajı, tüketicilerde ürün hakkında oluşan duygusal ve estetik izlenimlerin toplamı olarak 

görülmektedir. Marka imajının belirlenebilmesini için tüketici gözünden markanın neleri çağrıştırdığı, 

neleri anımsattığı gibi çeşitli özelliklerin yanında tüketicinin satın alma davranışı üzerinde de durulması 

gerekmektedir. Marka yönetimi ise öncelikle ürünü rakiplerinden farklılaştırarak tüketici zihninde kalıcı 

bir yer edinmek kısaca marka tanınırlılığını elde etmeyi ve satışları arttırmayı hedeflemektedir. Uzun 
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dönemde ise marka imajının tüketici zihninde net olarak konumlandırılarak, marka tanınırlığının da 

ötesinde marka sadakatini sağlamayı istemektedir. Bununla birlikte tanıtım çabalarının hedefi ise sadece 

satış ve tanınırlık elde etmek değil, markanın kişiliği ve konumu ile hatırlanmasını sağlamaktır. Bu 

hedefleri gerekleştirecek markaların tüketici zihninde konumlandırılması ise iki etmene bağlanmaktadır. 

Bunlar; markanın içinde bulunduğu sektörün yapısı ve durumu ile markaya yönelik tanıtım 

faaliyetleridir (Karpat, 2000). 

Algı Yönetimi (PM):  

Algı; dış dünyadan gelen uyarıların, zihinsel olarak yorumlanması olarak tanımlanabilir. Algılar; ne 

gördüğümüzü, nasıl yorumladığımızı, neye inandığımızı, nasıl davrandığımızı bize göstermektedir. 

Algılarımız aynı zamanda zihnimizde değerler yaratmakta, problemler oluşturmakta ve bu problemleri 

de çözmektedir. İnsanlar için gerçek kavramının kişilerin sahip olduğu bilgi ve yaşamış olduğu 

tecrübeler sonucu şekillendiği; tüm bunları duyu organları ve hisleri ile algılayarak bir zihinsel süreçten 

geçirmek suretiyle yorumladığı söylenebilir. Aynı zamanda zaman içinde insanların yaşadıkları yeni 

deneyimler bir olaya ya da duruma karşı olan bakış açılarını yani algılarının farklılaşmasına neden 

olabilir (Bakan & Kefe, 2014, s. 19-34). 

 Bu nedenle özellikle işletmeler için gerek kurum gerekse sunulan ürün ve çözümlere ilişkin müşteri 

algısının doğru yönetilmesi gerekmektedir. İşte tam da bu aşamada pazarlama iletişim karması 

bileşenlerinin müşteri algısının yönetilmesi için doğru ve bütünleşik olarak yönetilmesi gerekmektedir. 

Özellikle internet teknolojisinin getirdiği avantajlar; işletme açısından iletişim, geri bildirim, 

motivasyon gibi algı yönetimine yardımcı olabilecek araçlar ile hedef kitlenin yönetilmesi ya da 

yönlendirilmesi mümkün olabilmektedir.  

2. Fonksiyonel Alanlar 

İşletmeler yönetim yaklaşımlarını zaman içinde oluşan ihtiyaç ve durumlara göre değiştirip  

geliştirmişlerdir. İnsan odaklı davranışsal yaklaşımlar, “İnsan Kaynakları” ve “Eğitim” 

departmanlarının, teknolojideki gelişmeler “Bilgi İşlem” departmanlarının çıkışına sebep olmuştur. 

Departmanlaşma rüzgarında en dramatik oluşum, “Kalite” departmanlarının oluşumu ile yaşanmıştır. 

TKY ile hedeflenen müşteri odaklı bütünleşik yaklaşım, uygulamada bir çok organizasyonda kalite 

departmanları kurmak, daha çok dokümantasyona ağırlık vermek suretiyle kendini göstermiştir. Oysa 

TKY isminde de vurgulandığı üzere sadece kalite departmanlarının işi değil, tüm departmanların 

süreçlerini etkileyen bir yönetim yaklaşımı olmalıdır. Senge (2018), tarafından kitabının önsözünde 

aktarıldığı üzere TKY nin kurucusu olan Deming, esas mesele olarak mevcut yönetim sisteminin 

dönüşümünü görür fakat bir çok işletmede TKY, kalite departmanlarının faaliyet alanlarına 

hapsedilmiştir. Aslında bütünleşik pazarlama küpü bu boşluğu kapatmaya yarayan bir unsurdur. 

Bu örnekler çoğaltılabilir ama burada esas sorun, “departmanlaşma”nın bir sonucu olarak ortaya çıkan 

“silolaşma” sorunudur. "Silolaşma" kavramı şirket içerisinde ortaya çıkan ayrışma, iletişim kopukluğu, 

işbirliği ve etkileşim yoksunluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Gulati'ye göre işletmeler, özellikle belli bir büyüklüğe erişmiş olanlarda süreçler zamanla akışkanlığını 

yitirir ve departmanlar kendi başına bir silo haline dönmeye başlar. Bilgi ve uzmanlık genellikle belirli 

silolarda yoğunlaşır ve işletmeler farklı siloların kaynaklarını tek bir hedef etrafında bir araya getirmekte 

sorun yaşar. Birimler birbirleri ile rekabet etmeye başlayabilir, “güçlü kalmak” adına bilgi ve tecrübe 

paylaşımından kaçınabilirler (Gulati, 2007). Bu süreçten elbette tüm departmanlar da payını almıştır.    

Bu amaçla Hulbert, Capon ve Piercy, eserlerinde “Toplam Bütünleşik Pazarlama” kavramını kullanmış 

ve operasyondan, finansa kadar tüm departmanlarda bütünleşik pazarlama felsefesinin yerleşmesi 

gerektiğini vurgulamıştır (Hulbert, Capon, & Piercy, 2003).  

Müşteri odaklılığın bütünleşik bir şekilde tüm şirket genelinde esas alınması için önerdiğimiz Bütünleşik 

Pazarlama Küpü yaklaşımında boyutlardan biri olarak işletme içindeki organizasyonel yapıda yer alan 

tüm fonksiyonel birim/departmanlara yer verilmiştir. Yani müşterinin duymak istediği mesajlarla yüklü 

reklamlar verip, güçlü sloganlarla basında boy gösterip, çağrı merkezinin müşteriye yaklaşımı ile finans 
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departmanının müşteriye yaklaşımının farklı olması veya ar-ge biriminin müşteri ihtiyaçlarından 

bihaber olması gibi sorunların çözümüne yönelik bir anlayış söz konusudur. Çünkü müşteride beklenti 

yaratıldıktan sonra herhangi bir yardımcı fonksiyonda yapılan uygulamaların müşterilerin şirkete olan 

güvenini veya sadakatini olumsuz şekilde etkilemesi söz konusu olabilmektedir. 

3. Süreçler 

Bütünleşik pazarlama küpü yaklaşımında üçüncü ve son boyut ise süreçlerdir. Bu boyutta küp modeli 

ile belirlenmiş boyutların tüm alt setlerinin ve üç boyutun kendileri içinde birbirleri ile entegre bir 

şekilde yönetilmesine ilişkin süreçler ele alınacaktır.Bu süreçlerin belirlenmesinde Proje Yönetiminde 

geçen bazı kavramlar, bütünleşik pazarlama modeline uyarlanmıştır. Bunlar;  

• Entegrasyon Yönetimi 

• Risk Yönetimi 

• Çevik Yönetimdir. 

Bu süreçlerde kullanılmak üzere ilk adım olarak, işletmeye ilişkin Bütünleşik Pazarlama Haritasının 

çıkarılması ile işe başlanmalıdır. Aşağıdaki tablo ile tüm işletme birimleri, pazarlama bilgi ve yönetim 

alanları ve bütünleşik pazarlama faaliyetleri yer olacak şekilde matriks bir T tablosu tanımlanmış olup, 

işletmeler öncelikle bütünleşik pazarlamaya geçişte bu tablo  hazırlanmalı, oluşturulmak istenen 

bütünleşik pazarlama yapısının haritası çıkartılmalıdır. Böylelikle hangi pazarlama faaliyetlerinin, hangi 

bilgi/yönetim alanları ve işletme birimlerinin ve/veya temsilcilerinin yer alacağı belirlenecek, bu 

işbölümü ve sorumluluk dağılımı sonrasında faaliyetler için uygulama, değerlendirme ve 

değişiklik/risk/faaliyet yönetimi gerçekleştirilecektir. Tabloda faaliyetlerle birlikte fonksiyonel 

alanlardan olan IT/Bilgi İşlem kolonu da T tablosunun ana kolonu olarak tanımlanmıştır. Çünkü bilgi 

odaklılık gereği tüm faaliyetlere ilişkin verilerin kurumsal hafızada yer alması için ilgili bilgi işlem 

altyapısının da her faaliyet için tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu tablo aynı zamanda olası bir 

Bütünleşik pazarlama küpü yapay zeka uygulaması için de ilk adım olarak değerlendirilebilir.     

Tablo 1: Bütünleşik Pazarlama Haritası      

 

Bütünleşik pazarlama küpünün 3. boyutu olarak tanımlanan süreç boyutu, Proje Yönetimi disiplinindeki 

tanımları ile beraber aşağıda özetlenmiştir. Proje Yönetimi kavramları konusunda Proje Yönetimi 

Enstitüsü (PMI) tarafından yayınlanan Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu esas alınmmıştır.  
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Entegrasyon Yönetimi  

Bütünleşik pazarlama bağlamında entegrasyon, müşteri odaklı olarak pazarlama faaliyetlerini ve bunları 

besleyen bilgi kaynaklarını birleştirme, pekiştirme ve bütünleştirme eylemlerini içine almaktadır. Bu 

sebeple entegrasyon, bütünleşik pazarlamanın en önemli kavramıdır ve etkileşim içinde entegre bir 

yönetim için Proje Yönetimi terminolojisinden Entegrasyon Yönetimi kavramı Bütünleşik pazarlama 

küpü yaklaşımına adapte edilecektir.  

Entegrasyon Yönetimi, proje yönetiminde esas alınan 10 temel bilgi alanından (kapsam, maliyet, zaman, 

kaynak, risk, kalite, iletişim, paydaş ve tedarik) birisidir. Bir projede bu alanlar bütünleşik olarak 

yönetilmektedir, örneğin kapsam değiştiği durumda, projenin maliyetinden, zamanlamasına ve risk 

yönetiminden, kaynak yönetimine kadar birçok alanı bu değişiklikten etkilenir ve ilk aşamada yapılan 

planlamanın güncellenmesi gerekir. İşte proje yönetiminde projenin başlangıcından, kapanışına kadar 

tüm proje boyunca entegrasyon yönetimi farklı süreçlerin bir arada planlanması ve yürütülmesi için 

kullanılmaktadır.  

Temelde entegrasyon yönetimi 4 adımda gerçekleşir. 

• Entegre Planlama 

• Kontrol 

• Entegre Değişiklik Yönetimi 

• Kapanış-Öğrenilmiş Dersler 

Proje başlangıcında tüm alanlar birbiri ile uyumlu bir şekilde planlanır. Kapsam belirlenir, bunun için 

gerekli kaynak ve maliyetler çıkarılır, riskler ve kalite kriterleri tanımlar vb. birbirinden ayrı gibi 

görünen tüm bu alanlar bir bütünsellik içinde tanımlanır ve planlanır. İlerleyen süreçlerde planlama 

sonucu çıkan temel çizgiler (baselines) ile gerçekleşen durum karşılaştırılır. Herhangi bir planlama 

hatası veya içsel/dışsal sebeplerle ortaya çıkacak bir değişimde başta yapıldığı gibi tüm alanlar ortaya 

çıkan değişikliğe göre yeniden değerlendirilir. Kapsam ile ilgili bir değişiklik oldu ise kapsam revize 

edilip projeye devam edilmez, bu değişikliğin kaynak, maliyet vb tüm alanlardaki etkileri bütünleşik 

olarak ele alınmalıdır. Entegrasyon Yönetiminde önemli bir diğer adım ise Proje Kapanışıdır. Kapanış 

aşamasının en öenmli adımlarından biri ise “Öğrenilen Dersler/Lessons Learned” sürecidir. Burada iyi 

giden ve kötü giden olayları rapor edilir.  

Bütünleşik pazarlamada bu entegrasyon yönetimi hem bilgi yönetim alanlarının kendi içinde, hem 

fonksiyonel alanların birbiri ile hem de bilgi yönetim alanları ile fonksiyonel alanların birbiri ile entegre 

edilmesi için kullanılacaktır. Yukarıda anlatılan 4 adımda gerçekleşen entegrasyon yönetiminde 

farklılık; proje için proje kapanışı ile sonlanan Entegrasyon Yönetim süreçleri, Bütünleşik pazarlama 

için sürdürülebilir bir süreç olarak tanımlanmasıdır. Öğrenilmiş derslerin kurumsal hafızaya aktarılması 

ile sonlanan proje yönetim süreci bütünleşik pazarlamada periyodik veya kilometre taşları için 

belirlenecek Geribildirim adımları ile müşteriden dönüşler değerlendirilip, öğrenilen dersler yine 

kurumsal hafızaya dahil edilip, karar verme süreçlerine katılmalıdır. Değişiklik yönetiminde nihai karar 

verici olarak değişik departman/birim temsilcilerinden oluşan Değişiklik Kontrol Kurulu (Change 

Control Board-CCB) oluşturulup, değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ve değişiklik sonrası 

takibinin yapılması gereklidir. Bütünleşik pazarlama için bu kurula Entegrasyon Komitesi ismi 

verilecektir.    

Örneğin CRM verilerinin incelenmesi, müşteri segmentasyonuna göre hedef kitlenin belirlenmesi ve bu 

segmentasyon yapısına uygun olarak iletişim planları oluşturulması, kurumsal algı yönetimi için kurum 

kimlik çalışmaları yürütülmesi, çalışanlara buna ilişkin eğitimler verilmesi,  ar-ge ekibinden müşteri 

segmentasyonuna uygun çözümler talep edilmesi, yapılan işlemler sonrası müşteri anketi yapılması ve 

müşterinin kurumunuzu algılamasının belirlenmesi oluşan sorunların çözülmesine ilişkim yaklaşımları 

geliştirilmesi aslında özünde bütünseldir. Bunun oluşumu açısından  ürünlerin  müşteri için değerini 

yeniden tanımlamalı, bu değeri  artırmak gerekiyorsa ar-ge ekibi ürününüze katma değer  kazandırmak 

için çalışmalı, müşteri deneyimine ilişkin süreçler gözden geçirilmeli, finans departmanına ürünü elde 
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etmek için finansman modelleri çalışmaları ve bunlara uygun kampanyaların düzenlenmesi gibi tüm 

departmanları ilgilendiren ve müşteriyi merkeze koyan bir bakış açısı ile süreç yönetilmelidir. Tüm bu 

süreçte adeta müşteri adına isteyen, müşteriyi kuruma karşı savunan ve stratejik kararlar verip, gerekli 

iş bölümünü organize eden ve işleyişini kontrol eden taraf  Entegrasyon Komitesi olacaktır.  

Risk Yönetimi 

Risk; gelecekte ortaya çıkabilecek durumların, olayların veya iç ve dış etkenlerin, amaç ve hedefinizin 

gerçekleşmesinin, etkileme olasılığıdır. Bu nedenle risk yönetimi işletmelerin sürekliliği için en önemli 

ve olmazsa olmaz süreçler haline gelmektedir. Odağında müşterinin olduğu ve tüm işletmeyi 

ilgilendiren konularda risk olmaması mümkün değildir. Özellikle iletişim gibi çift taraflı bir etkileşimin 

söz konusu olduğu bir alanda, teknolojinin ve müşteri istek ve ihtiyaçlarının çok çabuk değiştiği bir 

dönemde bütünleşik pazarlamada orataya çıkabilecek risklerin tanımlanması ve kategorize edilip, 

risklerin oluşması durumunda verilebilecek cevapların belirlenmesi ve izlenerek gerekli eylem 

planlarına geçilmesi çok önemldir. Bu süreçte de Entegrasyon Komitesinden ayrı ve komitenin 

kararlarına yönelik riskleri tanımlayan ve izleyen bir Risk Komitesi yer almalıdır. Bu iki komitenin ayrı 

olmasındaki temel neden, Entegrasyon Komitesi daha çok müşteri odaklı olaylara yaklaşırken, Risk 

Komitesi biraz daha işletme öncelikli ve şeytanın avukatlığını yapar bir rolü üstlenmelidir. Entegrasyon 

komitesi tarafıfından verilen kararların olası risklerini ortaya koyup, bunlara ilişkin cevap alternatfilerini 

belirleyip, risklerin oluşma durumunu takip etmelidir.   

Çevik Yönetim 

Çevik yazılım geliştirme metodları, şelale yöntemine yani keskin planlama ve dokümantasyon ağırlıklı 

modellere tepki olarak değişime hızlı cevap vermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Öyleki bazı yazılım 

projelerinde yazılım tamamlanana kadar, kullanılacak teknoloji değişmekte ve proje bittiğinde elde 

eskimiş bir ürün kalabilmektedir veya teknoloji değişimi sebebiyle projeler iptal edilebilmektedir. Bazen 

de müşteri isteklerini başlangıçta tam anlatamadığı için talepler projenin analizi tamamlandıktan sonra 

netleşmekte ama analiz yapılmış, proje yol almış bir aşamada ortaya çıkan değişikliklerin yönetiminde 

sıkıntılar yaşanabilmektedir. 

Özellikle internet ve beraberinde gelen mobilite, dijitalleşme ve özellikle web 2.0 ile birlikte bireylerin 

sosyal hayatlarını dijital ortamda yaşamaya başlaması, yer ve zaman kavramlarının önemini yitirmesi, 

geri bildirime ve etkileşime olanak sağlaması, kurumların bu ortama daha fazla zaman ayırmasına neden 

olmuştur (Vural & Bat, 2010). 

Artık işletmelerin sadece kendi kurum web sitesi değil, diğer kurumların web siteleri, sanal basın 

bültenleri, intranet, sosyal medya gibi bir çok alanı birden izlemesi, yer alması ve özellikle sosyal medya 

araçlarını etkin bir şekilde yönetmesi, aksiyonda bulunması gerekmektedir. Kurum web sayfasını veya 

ürünlerini arama motorlarında anahtar kelimelerle eşleştirerek ilk sıralarda çıkarma, böylelikle erişim 

ve bilirliği artırmayı yöneten Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve bu alanlarda reklam çalışmalarını 

yönetmeleri gerekmektedir. Teknolojik değişimler yanısıra, müşterilerin istek, ihtiyaç ve önceliklerinin 

çok çabuk değişmesi ve küreselleşme ile gelen küresel rekabet baskısı gibi hızlı değişen ve yönetimine 

önem verilmesi gereken etkileşimli alanların pazarlamanın gündemine girmesi ile birlikte çeviklik 

olmazsa olmaz önemli bir modern pazarlama özelliği haline gelmiştir.  

Çevik metodlar işte tam bu aşamada biraz da mevcut yöntemlere tepki olarak sürekli tekrarlanan, kısa 

dönemli pazarlama denemelerine izin veren, sık geri bildirim alan ve pazardaki değişimlere anında tepki 

verebilen süreçler olarak ortaya çıkmıştır (Selçuk, 2013).  

Çevik metodolojilerinin yazılım projelerinde elde ettiği başarı başka disiplinlerde de dikkatleri agile 

(çevik) kavramına yöneltmiştir. Bu amaçla proje yönetim yaklaşımında olduğu gibi pazarlama alanında 

da uzmanlar, geleneksel pazarlama yöntemlerine alternatif bulabilmek ve uyguladıkları metodolojilere 

dayalı ortak bir zeminde buluşabilmek maksadıyla bir araya gelerek, 2012 yılında bir manifesto 

yayınlamışlardır. Manifestonun esas aldığı değerler karşılaştırmalı olarak tanımlanmıştır (Agile 

Marketing Manifesto, 2012); 
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• Doğrulanmış öğrenme; görüş ve konvansiyonlardan 

(Validated learning over opinions and conventions) 

• Müşteri odaklı işbirlikleri, büyük departmanlar (silo) ve hiyerarşiden  

(Customer focused collaboration over silos and hierarchy) 

• Uyarlanabilir ve tekrarlanabilir kampanyalar, Big Bang kampanyalardan 

(Adaptive and iterative campaigns over Big-Bang campaigns) 

• Müşteri keşfetme süreçleri, statik tahminlemelerden 

(The process of customer discovery over static prediction) 

• Esnek planlama, katı planlamalardan 

(Flexible vs. rigid planning) 

• Değişime cevap vermek, bir planı takip etmekten 

(Responding to change over following a plan 

• Sayısız küçük deneyler; az ama büyük bahislerden 

(Many small experiments over a few large bets) 

daha değerlidir. 

Yukarıdaki değerlerden de anlaşılacağı üzere “Çevik Pazarlama”nın amacı pazarlama 

fonksiyonunun değişmesi/iyileşmesi için hız, esneklik, şeffaflık ve değişimlere adaptasyonun 

geliştirilmesidir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik değişim sonucunda işletmelerin yaşamakta 

oldukları rekabet ve farklılaşma baskısının dönüştürdüğü pazarlama anlayışının geldiği noktada çok 

boyutlu bir bütünleşik pazarlama yaklaşımının gerekliliği ve ne şekilde ele alınması gerektiği ortaya 

konmuştur. “Bütünleşik Pazarlama Küpü” adı verilen bu yaklaşımda konu üç boyutta ele alınmakta ve 

bu boyutların tüm alt setlerinin birbiri ile entegrasyonu ve üç boyutun kendisinin entegre bir şekilde 

yönetilmesi hedeflenmiştir. Yaklaşımda esas alınan boyutlar; 

• Bilgi Yönetim Alanları: Burada entegre bir şekilde ele alınması gereken pazarlama 

faaliyetlerine esas teşkil eden, CRM, Deneyimsel pazarlama, marka yönetimi, algı yönetimi ve kurumsal 

kimlik ynetimi gibi bilgi ve yönetim alanları bulunmaktadır.    

• Fonksiyonel Alanlar: burada aslında işletme içindeki organizasyonel yapıda yer alan 

fonksiyonel birimler yer almaktadır.  

• Süreçler: Proje yönetiminden gelen süreçlerin tanımlandığı çevik yönetim, entegrasyon 

yönetimi ve risk yönetim kavramlarını içeren süreç boyutu yer almaktadır.  

Bu üç boyut bir işletmede bütünleşik bir pazarlama için gerekli olan çerçeveyi oluşturmaktadır. Önerilen 

yaklaşım, dinamik bir model sunmakta olup, işletme özellikleri ve hitap edilen müşteri kitlesi, sektör 

gibi değişkenlere göre farklılaşabilecektir. 

Bu kavramsal çalışmada Proje Yönetimi disiplininde başarıda etken olan bazı kavramlar üzerinden 

Bütünleşik Pazarlama için öneri bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. İlerleyen dönemdeki 

çalışmalarda işletmelerin bu tür bir yaklaşıma geçiş noktasında değerlendirmeleri ve bu yaklaşımın 

başarıya katkısı noktasında olası sonuçları ele alınabilecektir. 
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Effective Online Marketıng Techniques 
 

 

One of the most prominent features of our age is the accelerated lifestyles. The most 

important factor causing these lifestyles is the developments in technology. The rapid 

progress in technology influences all individuals and consumers and all the social areas that 

concern them. In this respect, the world of marketing should be able to master consumer 

lifestyles, perceptions and emotions that are undoubtedly changing and transforming. From 

the oldest marketing approach, where consumers' needs are shaped by the producers, the 

impact and the contribution of technology to the present world, which is evolving to the 

marketing approach aimed at meeting the demands and needs of consumers in the best way, 

is great. As a matter of fact, internet, computers and smart phones have enabled businesses 

to reach consumers more quickly and easily and have contributed to the emergence of new 

generation marketing methods. Digital media, which is the area of online marketing, means 

easy access to information, product and output. Therefore, businesses should be able to 

follow and use the technology closely in order to take place in the market where there is 

excessive information loads, product variety is increasing rapidly and there are stiff 

competition environments. Businesses, regardless of what online marketing technique they 

are using, must keep up with the period they are in and fulfill the requirements of the period. 

Otherwise, it is not possible for businesses to protect their assets. In the present study, the 

most effective online marketing techniques used today and the purposes of their use will be 

explained with examples. The aim of this study is to determine the most effective online 

marketing techniques and to contribute to the related literature. In addition, another aim 

targeted in the study is to evaluate the measures that can be taken by showing the missing 

aspects of the most effective online marketing techniques that the businesses can use. The 

most effective online marketing techniques used today are social media marketing, display 

advertising, email marketing, search engine optimization (SEO), mobile marketing, affiliate 

marketing, pay per click (PPC) advertising, viral marketing, electronic custumer relationship 

management (e-CRM), blog marketing and marketing automation can be listed as. As a 

result, it is thought that the businesses that will take place with an effective strategy in the 

online arena will be more successful when they combine the options such as creating the right 

content, using the right visual use, actively using the networks suitable for them, creating 

safe online environments with effective online marketing techniques. 

 

 

Marketing, Internet, Technology, Online Marketing Techniques 

 
 

 

 



 
  

 
124 

 

 

 

Etkili Online (Çevrim İçi) Pazarlama Teknikleri 
 

 

Çağımızın en belirgin özelliklerinden biri “hız kazanmış yaşam biçimleri” dir. Bu yaşam 

biçimlerine sebep olan en önemli etken ise teknolojide yaşanan gelişmelerdir. Teknolojide 

yaşanan hızlı ilerleme, tüm bireyleri dolayısıyla tüketicileri ve onları ilgilendiren tüm 

toplumsal alanları etkisi altına almaktadır. Bu doğrultuda pazarlama dünyası, hiç şüphesiz 

değişen ve dönüşen tüketici yaşam biçimlerine, algı ve duygularına hâkim olabilmelidir. 

Tüketicilerin ihtiyaçlarının üreticiler tarafından şekillendiği en eski pazarlama anlayışından 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını hedef alan pazarlama 

anlayışına evrilen günümüz dünyasına, teknolojinin etkisi ve katkısı büyüktür. Nitekim 

internet, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, işletmelerin tüketicilere çok daha hızlı ve kolay 

ulaşabilmelerine olanak tanıyarak beraberinde yeni nesil pazarlama yöntemlerinin 

doğmasına katkıda bulunmuşlardır. Online (çevrim içi) pazarlamanın alanı olan dijital 

ortamlar bilgiye, ürüne ve çıktısına kolay ulaşım anlamına gelmektedir. Dolayısıyla aşırı bilgi 

yüklemelerinin olduğu, ürün çeşitliliğinin hızla arttığı ve sert rekabet ortamlarının olduğu 

pazarda yer alabilmek için işletmelerin teknolojiyi yakından takip edebilmeleri ve 

kullanabilmeleri gerekmektedir. İşletmeler, hangi online pazarlama tekniğini kullanıyor 

olurlarsa olsunlar, içinde bulundukları döneme ayak uydurmaları ve dönemin gerekliliklerini 

yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde işletmelerin varlıklarını koruyabilmeleri 

mümkün değildir. Mevcut çalışmada, günümüzde kullanılan en etkili online pazarlama 

teknikleri anlatılacaktır ve kullanım amaçları ortaya konularak örneklerle açıklanacaktır. Bu 

doğrultuda çalışmanın amacı, en etkili online pazarlama tekniklerini tespit etmek ve ilgili 

literatüre katkı sağlamaktır. Ayrıca çalışmada hedeflenen bir diğer amaç, işletmelerin 

kullanabilecekleri en etkili online pazarlama tekniklerinin varsa eksik yönlerini ortaya 

koyarak alınabilecek önlemleri değerlendirmektir. Günümüzde kullanılan en etkili online 

pazarlama teknikleri sosyal medya pazarlaması, görüntü reklamcılığı, e-posta pazarlama, 

arama motoru optimizasyonu (SEO), mobil pazarlama, satış ortaklığı pazarlaması, pay per 

click (PPC) reklam, viral pazarlama, elektronik müşteri ilişkileri yönetimi (e-CRM), blog 

pazarlama ve pazarlama otomasyonları şeklinde sıralanabilir. Sonuç olarak online arenada 

etkili bir strateji ile yer alacak işletmelerin doğru içerik oluşturma, doğru görsel kullanımı, 

kendilerine uygun ağları aktif kullanma, güvenli online ortamlar yaratma gibi seçenekleri 

etkili online pazarlama teknikleri ile birleştirdiklerinde daha başarılı olabilecekleri 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Amerikan Pazarlama Derneği’ne göre pazarlama, “müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü 

için değer ifade eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir faaliyet, bir dizi 

kurum ve süreçtir" (Üner, 2009: 13). Bu süreçteki temel amaç tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektir. Dolayısıyla bu istek ve ihtiyaçlar bir “talep” oluşturmaktadır ve işletmeler de bu 

talebi karşılamak amacıyla tüketicilere ürün sunmaktadırlar. Gelişen teknoloji ve değişen sosyo-kültürel 

yapı günümüz tüketicilerinin taleplerini, yani istek ve ihtiyaçlarını da dönüştürmüş, pazarlama 

faaliyetlerinin de farklı şekillere evrimleşmesine sebep olmuştur. İşletmeciler, yakın geçmişte radyo, 

televizyon, gazete veya dergi gibi iletişim araçlarını kullanmakta iken gelişen teknoloji, bu iletişim 

araçlarına çok daha etkili iletişim araçlarının dâhil olmasını sağlamıştır. Nitekim internet, bilgisayarlar 

ve akıllı telefonlar, işletmelerin tüketicilere çok daha hızlı ve kolay ulaşabilmelerine olanak tanıyarak 

beraberinde yeni nesil pazarlama yöntemlerinin doğmasına katkıda bulunmuşlardır.  

Geçmişten günümüze pazarlama faaliyetleri, farklı farklı aşamalardan geçerek günümüzdeki tüketici 

odaklı pazarlama anlayışına ulaşmıştır. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin yeni nesil tüketicilerin istek 

ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilecek yeterliliklerden uzaklaşmış olduğu söylenilebilir. Her 

türlü içeriğin ve bilginin dijital ortamlarda saklandığı günümüz dünyasında online pazarlama teknikleri 

kullanabilen işletmelerin, varlıklarını koruyabilmeleri ve sürdürülebilirlik kazanmaları daha da kolay 

olmaktadır. Aşağıda verilen tabloda geleneksel pazarlama ile online pazarlama arasındaki farklar 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Geleneksel Pazarlama ve Online Pazarlamanın Karşılaştırılması 

Satın Almayı Yapan Firma Geleneksel Ticaret Elektronik Ticaret 

Bilgi Edinme Yöntemleri Görüşmeler, Dergiler, 

Kataloglar, Reklamlar 

Web Sayfaları 

Talep Belirtme Yöntemi Yazılı Form Elektronik Posta 

Talep Onayı Yazılı Form Elektronik Posta 

Fiyat Araştırması Kataloglar, Görüşmeler Web Sayfaları 

Sipariş Verme Yazılı Form, Fax Elektronik Posta, Elektronik Veri 

Değişimi 

Tedarikçi Firma 

Stok Kontrolü  
Yazılı Form, Fax, 

Telefon  

Online Veritabanı, Elektronik Veri 

Değişimi  

Sevkiyat Hazırlığı  
Yazılı Form, Fax, 

Telefon  

Elektronik Veritabanı, Elektronik Veri 

Değişimi  

İrsaliye Kesimi  Yazılı Form  
Online Veritabanı, Elektronik Veri 

Değişimi  

Fatura Kesimi  Yazılı Form  
Elektronik Posta, Elektronik Veri 

Değişimi  

Siparişi Yapan Firma 

Teslimat Onayı  Yazılı Form  
Elektronik Posta, Elektronik Veri 

Değişimi  

Ödeme Programı  Yazılı Form  
Online Veritabanı, Elektronik Veri 

Değişimi  

Ödeme  
Banka Havalesi, Posta, 

Tahsild.  

İnternet Bankacılığı, Elektronik Veri 

Değişimi, Eft  

Kaynak: Elibol, H. ve Kesici, B. (2004), Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 303-329, s. 310. 

Tablo 1’de de görülebileceği üzere geleneksel pazarlama yönteminde daha somut envanterler 

kullanılmakta iken online pazarlamada hemen hemen tüm işlemler dijital ortamlarda yürütülmektedir. 

Geleneksel pazarlamada fiziki varlık, coğrafi alan, yakınlık gibi unsurlar söz konusudur (Gül ve Boz, 

2012: 7). Online pazarlamanın alanı olan dijital ortamlar ise bilgiye, ürüne ve çıktısına kolay ulaşım 
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anlamına gelmektedir. Dolayısıyla aşırı bilgi yüklemelerinin olduğu, ürün çeşitliliğinin hızla arttığı ve 

sert rekabet ortamlarının olduğu günümüz pazarlama dünyasında yer alabilmek için işletmelerin 

teknolojiyi yakından takip edebilmeleri ve kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada günümüz 

pazarlama tekniklerinin en önemli parçalarından biri olan online pazarlama yöntemleri üzerinde 

durulacaktır. 

ONLİNE PAZARLAMA 

Günümüzde bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler tüm dünyayı yerel bir pazar haline 

getirmektedir. Nitekim artık dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan farklı tüketiciler aynı ürünlere 

kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Bu kolaylıklar hiç şüphesiz teknolojide yaşanan gelişmelerin sağlamış 

olduğu iletişim ve dağıtım kanallarının çeşitlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. “İnterneti tanımlayan 

‘sanal ortam’ ve ‘sanal topluluk’ kavramları üzerinde inşa edilecek rekabetçi pazarlama faaliyetleri, 

genel olarak elektronik pazarlama ya da internet üzerinden pazarlama olarak kendini göstermektedir” 

(Aktan, 2015: 123). Tüketici ve işletmeleri bir araya getiren ve iletişimin sağlandığı mekânlar olan 

pazarlar, yer ve zamandan tasarruf edilmesini sağlayan internet ortamlarının önem kazandığı yeni 

buluşma noktalarına dönüşmektedir (Akarsu ve Alacahan, 2018: 78). Bu yeni pazarlar online pazarlama 

olarak adlandırılan yeni nesil bir pazarlama çeşidini oluşturmuştur. Online pazarlama; sanal pazarlama, 

elektronik pazarlama, siber pazarlama, net alışveriş ve interaktif pazarlama gibi kavramlarla eşanlamlı 

olarak kullanılmaktadır (Çubukçu, 2010: 44; Metin, 2015: 80; Ünal, 2010: 157). Online pazarlama, 

internet ortamında hedef tüketicilere ürün sunarken pazarlama karması sürecini içeren, pazarlama 

hedefine ulaşmak için internet ve internete ilişkin dijital teknolojilerin kullanıldığı stratejik bir süreç 

olarak tanımlanabilir (Çubukçu, 2010: 44; Marangoz, 2014: 49). Neredeyse tamamının “web sayfaları” 

üzerinden yapıldığı online pazarlamanın amaçları şöyle sıralanabilir (Berman ve Evans, 2010: 160-161): 

• İşletmenin varlığını göstermek ve imajını geliştirmek 

• Satış yapabilmek 

• İşletmeye coğrafik olarak uzakta olan tüketicilere ulaşmak 

• Tüketicilere işletme, ürün ve satış ile ilgili bilgi sağlamak 

• Yeni ürünlerin tutundurma çalışmalarını yapmak 

• E-posta veya diğer iletişim araçları hakkında bilgi vererek tüketiciler ile iletişimi kolaylaştırmak 

• Kişiye özel satış imkânları yaratmak 

• Maliyetten tasarruf edebilmek 

• Tüketicilerden kolay geri bildirimler alabilmek 

• İstihdam olanaklarını tanımlamak 

• Potansiyel yatırımcılar ve medya organları için bilgi sağlamak 

• Web müşterilerine özel teklifler sunmak. 

Bu hedefler doğrultusunda oluşturulan web sayfaları tekrar tekrar ziyaretlerin sağlanması amacıyla 

tüketicilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için tasarlanmaya çalışılmaktadır (Poddar, 

Donthu ve Wei, 2009: 441). Nitekim işletmelerin hedefi, sadık müşteriler kazanarak daha çok kâr etmek 

ve sürekliliklerini sağlayabilmekten geçmektedir.  Dolayısıyla online pazarlama; küresel seçimler 

yapabilme, belirgin fiyat indirimlerini takip edebilme, ihtiyaçlara hızlı yanıt alabilme, seçenekleri 

araştırma ve ürün değerlendirmede kolaylık sağlaması gibi özellikleri nedeniyle günümüz tüketicileri 

tarafından tercih edilmektedir (Bozkurt, 2000: 96-97). Bunların dışında tüketiciler, sosyal etkileşimden 

kaçınma, ürünleri karşılaştırma kolaylığı, rakip markalara fazla enerji harcamadan bakabilme rahatlığı, 

ürün ile ilgili yorumlara ulaşabilme fırsatı gibi özellikleri nedeniyle de online alışverişi tercih 

edebilmektedirler. Ancak günümüzde halâ online pazarlama ile ilgili güven sorunu yaşayan tüketiciler 

bulunmaktadır. Satın alınan ürünü sanal ortamda görme veya deneyimleyememe tüketiciler için 
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belirsizlik yaratabilmektedir. Lee ve Turban’a (2001) göre belirsizlik ve risk durumlarında güven önemli 

bir faktördür ve işletmelerin başarılarının arkasında tüketicilere verdikleri güven duygusu yatmaktadır. 

Nitekim internet ortamında işletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri için güvenilir ve gizlilik 

haklarına duyarlı bir sisteme ihtiyaçları bulunmaktadır (Belanger, Hiller ve Smith, 2002: 247). Online 

pazarlamada kullanılan ödeme araçlarının kötü niyetli kişilerin eline geçme ihtimali, satın alınan ürünün 

tüketiciye ulaşmama riski veya vaat edilenlerin yanıltıcı olabilme durumu tüketicilerin online 

pazarlamaya şüphe ile yaklaşmalarına sebep olmakla birlikte işletmeler tüketicilere sundukları güven 

mekanizmaları (güvenlikli web siteleri oluşturma, garanti senekleri sunma vb.) ile bu sorunları aşmayı 

başarabilmektedirler.   

ONLİNE PAZARLAMA TEKNİKLERİ 

Online pazarlama dört temel basamaktan oluşmaktadır (Altındal, 2013: 1): 

• Elde Et (Acquire): Tüketicilerin ilgilerini satış yapılan ortama çekebilmek için yapılan pazarlama 

faaliyetleridir. Arama motoru optimizasyonu, PPC (pay per click) Reklam, E-Posta pazarlama, sosyal 

medya pazarlaması, satış ortaklığı pazarlaması ve viral pazarlama yöntemleri bu faaliyetleri 

kullanmaktadır. 

• Kazan (Convert): Tüketicilerin istenilen internet ortamına girmesinden sonra işletmelerin 

hedeflerine ulaşabilmelerini sağlayan faaliyetlerdir. Bu hedefler kimi zaman satış, kimi zaman tıklanma 

sayısı, kimi zaman da internet sitesinde geçirilen süre olabilir. 

• Ölç-Optimize Et (Measure&Optimize):İşletmelerin başarılarını ölçebilmek için yaptıkları 

faaliyetlerdir. Bu adımda kendi başarılarını ölçebilmek ve rakiplerini tanımak adına işletmeler 

kendilerini değerlendirirler. 

• Sahip Çık-Büyüt (Retain&Grow): Müşterileri memnun ederek kaybetmemek için yapılan 

pazarlama faaliyetleridir.  

Online pazarlama, zaman içerisinde kendisini yenilemekte ve işletmelerin farklı farklı stratejiler 

geliştirmelerine olanaklar tanıyacak biçimde şekillenmektedir. İşletmelerin kullanmış oldukları en etkili 

online pazarlama yöntemleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Sosyal Medya Pazarlaması 

• Görüntü Reklamcılığı 

• E-posta Pazarlama 

• Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) 

• Mobil Pazarlama 

• Satış Ortaklığı Pazarlaması 

• PPC (Pay Per Click) Reklam  

• Viral Pazarlama 

• Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM) 

• Blog Pazarlama 

• Pazarlama Otomasyonları 

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI 

“Web, internet üzerinde en çok kullanılan grafik tabanlı ve etkileşimli bir araçtır” (Çubukçu, 2010: 42).  

Bu teknolojinin ilk ürünlerinden olan Web 1.0 internet siteleri sadece tanıtım ve bilgi temelli iletişim 

kanallarıdır. Bu sitelerin kullanıcıları sadece okuyucu konumundadırlar ve bu kullanıcıların bilgi 

üretmeleri söz konusu olduğunda ne yapmaları gerektiği belirsizdir. Web 2.0 internet sitelerinin ortaya 
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çıkması ile internet kullanıcıları ziyaret ettikleri sitelere etkin bir şekilde katkıda bulunarak eklemeler 

yapabilmektedirler. Örneğin Vikipedi, Blogger, Twitter, Instagram, Facebook, Flickr, WordPress, 

Youtube Web 2.0. kullanan internet siteleridir. Dolayısıyla sosyal medya, Web 2.0’ın temelini oluşturan, 

kullanıcılarının ürettikleri içerikleri paylaşabilecekleri ve diğer kullanıcılarla etkileşim içinde 

olabilecekleri internet tabanlı araçlara verilen isim olarak tanımlanabilir (Özmen, 2012).  

Günümüzde sosyal medya kullanıcılarının oranına bakıldığında çok ciddi rakamlarla karşılaşılmaktadır. 

Dünya nüfusunun %53’ünü oluşturan 4 milyar 200 bin kişi internet kullanmakta iken, toplam nüfusun 

%42’si yani 3 milyar 190 bin kişi sosyal medya kullanıcısıdır.1 Bu kullanıcıların azımsanmayacak bir 

kitlesi özel bilgilerini, beğenilerini, özel yaşam alanlarını veya hobilerini bu sosyal medya ortamlarında 

paylaşmaktadırlar. Birçok kullanıcı yedikleri yemekleri, gittikleri yerleri, alışveriş tercihlerini bu 

ortamlarda paylaşırlarken aynı zamanda ürün satın aldıkları işletmelerin reklamlarını yapmaktadırlar. 

Hatta arkadaş/takipçi sayısı fazla olan fenomen kullanıcılar bu reklamlardan ücret alabilmektedirler. 

Nitekim pazarlama araştırmalarında, online tüketici topluluklarının ürün tüketme, satın alma ve diğer 

tüketici fikirlerini biçimlendirme rolü olduğu görülmektedir (Kim, Park ve Jin, 2008: 815). 

Sosyal medya ortamlarında etkileşim sayısının fazlalığı birçok kullanıcının sosyal ve/veya psikolojik 

tatminler yaşamasını sağlayacak bir güç kazanırken, beğeni rekorları birçok kişi için haber değeri 

taşımaktadır. Yakın bir zamanda ünlü bir mankenin fotoğrafının beğeni rekorunu kırabilmek adına 

paylaşılan bir yumurta fotoğrafının yeni bir beğeni rekoru kırmış olması bu haberler arasında en ilgi 

çekici olanlar arasında yer almıştır.2 İsimsiz bir kullanıcı sadece rekor kırabilmek adına bir yumurta 

fotoğrafı paylaştığını belirterek diğer sosyal medya kullanıcılarını bu yumurta fotoğrafını beğenmeye 

davet etmiştir. Bu içeriği paylaşan kullanıcının takipçi sayısını artırarak daha sonra o siteye girildiğinde 

takipçileri bir alışveriş sayfasına yönlendirmesinin ve yumurta ile alakalı ürünler satmasının online 

pazarlamada sosyal medyanın kullanıldığı ciddi bir pazarlama zekasının getirisi olduğu 

düşünülmektedir.3 Bu durum, kullanıcıların sosyal medya ve Web 2.0 ile bireysel olarak online 

faaliyetlere katılımı sonucu oluşan bilgi ve fikirlerin yayılışındaki gücün, pazarlama iletişimi açısından 

önemli katkılar sağladığını göstermektedir (Onat ve Alikılıç, 2008: 1115). 

Günümüzde tüketiciler çok fazla ürün ve markayla karşılaşmaktadırlar. Bu ürün ve markaların fazlalığı 

tüketicilerde bilgi karmaşasının yaşanmasına sebep olmaktadır. Teknolojinin de etkisiyle hız kazanan 

hayatlarından dolayı her şeyden çabuk sıkılan tüketiciler için kişiselleştirilmiş ürünler, tercih 

yapabilmelerini kolaylaştırmaktadır.  Sosyal medya, işletmelerin tüketicilere dair özel bilgilere 

ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Nitekim sosyal medya kullanıcıları paylaşılan içerikleri beğenerek 

veya yorumlar yaparak tercihlerine ve yaşam tarzlarına dair işletmeler için çok önemli olan bilgilerin 

depolanmasına olanak tanımaktadırlar. Örneğin Facebook adlı sosyal medya ortamı, kullanıcılarına ait 

özel bilgileri Facebook reklamları hizmetiyle reklam verenlerle paylaşarak işletmelerin hedef kitlelerine 

etkili reklam yapabilme imkânları sunmalarını sağlamaktadır ve bu süreç düşük bütçeli işletmelerin 

geleneksel medya araçlarına göre daha düşük bütçelerle hedef kitlelerine ulaşabilmelerini sağlamaktadır 

(Altındal, 2013: 3). 

Ayrıca sosyal medya ile arkadaşlarıyla etkileşim halinde olan kullanıcılara işletmeler de kolaylıkla dâhil 

olabilmektedir. Kullanıcılardan gelen verilerin analizi ile işletmelerin en uygun hedef pazara 

ulaşılabilmesini sağlayan sosyal medya, arkadaş grupları arasında bağlantılar kurarak farklı 

toplulukların birbiriyle etkileşimde olmasını sağlayarak işletmeler için ağızdan ağza pazarlamanın da 

iletilmesini sağlamaktadır (Shih, 2009: 81-82). 

Kısaca sosyal medya pazarlaması aşağıda verilen hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır (Özgen ve 

Doymuş, 2013: 96): 

 
1 https://www.sabah.com.tr/teknoloji/%202018/03/19/dunyada-3-milyar-190-bin-kisi-sosyal-medya-kullaniyor 
2 https://www.sabah.com.tr/dunya/2019/01/15/yumurta-28-milyon-begeni-ile-rekor-kirdi 
3https://www.haber365.com.tr/dunya-haberleri/begeni-rekoru-kiran-yumurta-paylasiminin-amaci-ortaya-cikti-

h111005.html 



 
  

 
129 

 

• Marka farkındalığı yaratmak ve bunun sürekliliğini sağlamak 

• Hedef pazarın anlık bilgilerle daha ayrıntılı tanınmasını sağlamak 

• Alternatif pazarlama stratejilerinin oluşturulmasını sağlamak 

• Hedef pazar kitlesini bir noktada toplanmasını sağlamak 

• Tüketicilerin sosyal ağ üzerinden işletmelerin web sitelerine geçişini sağlamak ve bunu alışkanlık 

haline gelmesini sağlamak 

• Müşterilerle iletişimi güçlendirmek ve sosyal medya iletişiminin içerisine ürün, marka ya da 

işletme ismini dâhil etmek. 

Sonuç olarak sosyal medya ortamları tüketicilerin, oluşturdukları profiller ile kendi varlıklarını ortaya 

koymalarını sağlayarak; mesaj, e-mail gibi sosyal ağ sitelerine iletişim kanalları açarak ilişkiler meydana 

getirmekte ve etkileşim ile viral pazarlamayla karşılıklı değer meydana gelmesini sağlamaktadır (Akar, 

2010: 118). 

İNTERNET REKLAMCILIĞI 

İnternetin en önemli avantajı çift taraflı ve eş zamanlı etkileşime olanak tanıması, hızlı oluşu ve düşük 

maliyet gerektirmesidir (Bakan, 2008: 373-389). Günümüzün dünyasında işletmelerin bu dijital ortamı 

kullanmamaları stratejik olarak büyük eksiklik olarak değerlendirilebilir. İnternet reklamcılığı, 

kullanıcıların dolayısıyla tüketicilerin bireysel seçimleri hakkında işletmelere veriler sağlamaktadır. 

Geleneksel reklamcılıktan farklılaşan internet reklamcılığının genişletilmiş fonksiyonu onun yatay 

bütünleşmesinden yani üç önemli pazarlama kanalı olan iletişim, işlem ve dağıtımdan unsurlarından 

kaynaklanmaktadır(Özen ve Sarı, 2008: 16). İşletmeler internet reklamcılığı aracılığıyla markalarını 

internet kullanıcılarının zihninde konumlandırmaya çalışmaktadırlar. Ancak istenmeyen reklamların 

tüketiciler tarafından rahatsız edici bulunuyor olması internet reklamcılığına bakış açısını olumsuz 

etkilediği düşünülmektedir. Bu pazarlama tekniğinde web sayfalarında bu dijital ortam sahipleri 

tarafından izin verildiği ölçüde hareketli veya hareketsiz olan reklam afişleri kullanılmaktır. Sunum 

biçimlerine veya hazırlanış biçimlerine göre birçok farklı çeşidi bulunan internet reklamcılığında asıl 

amaç tüketicinin zihninde güçlü ve olumlu bir imajla konumlanabilmek ve farkındalık yaratabilmektir. 

İnternet reklamcılığını geleneksel yöntemlerden ayıran en temel özelliklerden biri hızlı ve net bir şekilde 

ölçülebilir olmasıdır çünkü internet sitelerine kaç kullanıcının girdiği ve reklamları kaç kullanıcının 

tıkladığı ölçülebilmektedir (Karaca, 2009: 471).  

İnternetin etkileşimli oluşu internette reklam veren işletmelere çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu 

avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Ries, 2001): 

• Karşılıklı etkileşim sayesinde web sitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgilerinin kaydedilmesini 

sağlamaktadır. Bu sayede depolanan bilgiler ile daha etkili ve hızlı tutundurma çalışmaları 

yapılabilmektedir. 

• Kişisel bilgilerin kaydedilmesi kişiselleştirilmiş pazarlamanın yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 

• Kullanıcılara sunulan bilgiler ile onların özel ilgi alanlarının tespiti kolaylaşmaktadır. 

• Müşteriler geçmiş alışverişleri ile ilgili uyarılar alabilmekte ve kampanyalara dâhil 

edilebilmektedirler.  

E-POSTA PAZARLAMA 

E-posta, dijital ortamda gönderilen elektronik mektuplar olarak tanımlanabilir. Hızlı, pratik ve ücretsiz 

oluşu e-postaların kullanımının çok yaygın olmasına sebep olmuştur. E-posta pazarlama uygulamaları 

ise e-posta kullanılarak pazarlama çalışmalarının yapılmasıdır. E-posta pazarlama uygulaması e-posta 

kullanımı gibi hızlı, maliyetsiz, direkt ve kişiye özel olduğu için tercih edilen yöntemlerden biridir ancak 

istenmeyen e-postalar tüketiciler için çok can sıkıcı olabilmektedir. Bu durumda kullanıcılar genellikle 

kendilerini rahatsız eden e-postaları engellemektedirler ve bu e-posta sahiplerine ilişkin kullanıcıların 
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zihinlerinde olumsuz imaj oluşmaktadır (Baloğlu ve Karadağ, 2008: 79). Bu nedenle e-posta pazarlama, 

izinli pazarlama uygulaması ile kullanıcıların talebi üzerine kendilerine gönderilen e-postalar ile 

yapılmaya başlanmıştır. Örneğin üyelik gerektiren internet siteleri satış sözleşmelerine tüketicilerin 

reklam ve tanıtım mailleri almak istediklerine dair onay kutucuklarını eklemişlerdir. Hatta kişisel 

bilgilerin elde edilmesiyle kişiye özel indirim ve kampanyalar tüketicilere e-posta aracılığıyla 

iletilmekte, bu e-postalar içerisinde yer alan linkler ile istenilen web sayfalarına hızlıca ulaşılması 

sağlanmaktadır. Diğer online pazarlama yöntemlerindeki gibi bu yöntemin de ölçülebilir olması 

işletmelere kolay geri bildirimlerin aktarılmasını sağlamaktadır.  

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO) 

Web tabanlı yazılımlar olan arama motorları, kullanıcılar tarafından girilen kelimeleri içeren web 

sayfalarını tarayarak bulan ve kullanıcılara hızlı bir şekilde sunan yazılımlar olarak tanımlanabilir. 

Günümüzde sadece kelimeler değil, ses veya görüntülerin de taranabildiği arama motorları mevcuttur. 

Arama motorlarının istenilen bilgiye ulaşımı sağlayan farklı yazılımlara sahiptirler. Web sayfalarının 

varlıklarına devam edebilmeleri için kullanıcılar tarafından ziyaret edilmeleri gerekmektedir. Bu 

nedenle arama motorları optimizasyonları onlar için hayati önem taşımaktadır.  

Arama motoru optimizasyonu, kısaca SEO olarak adlandırılmaktadır, yani İngilizce “search engine 

optimization”ın baş harflerinin kullanılmasıyla oluşturulmuştur. SEO söz konusu olduğunda, arama 

motorlarında elde edilen sonuçların içerisinde en iyi ve isabetli olarak tanımlanabilecek seçenek olarak 

kendisini yerleştirebilen işletmeler, sonuç sayfalarında da en üst sıralarda yer almaya çalışmaktadırlar. 

SEO, süreklilik gerektiren ve sık sık güncellenmesi gereken çalışmaları içeren bir süreçtir. 

İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu arama motorlarını kullanarak çeşitli konularda araştırma 

yapmaktadırlar. Ayrıca bu kullanıcılar ziyaret etmek istedikleri web sayfalarının adreslerini yazmak 

yerine arama motorlarına yazmayı tercih edebilmektedirler. Bu nedenle doğru anahtar kelime 

tercihleriyle arama motoru optimizasyonunun yapılmış olması önem taşımaktadır. Optimizasyonun 

yapılmış olması, bu kullanıcılar tarafından işletmelerin web sayfalarının görünürlük ihtimalinin 

arttırılmış olması anlamına gelmektedir. Diğer online yöntemler gibi arama motoru optimizasyonu 

yönteminin ölçülebilir olması da işletmeler için önemli geri bildirimler sağlamaktadır. Arama 

motorlarından ilgili web sayfasına giden trafik oranı o web sayfasının başarısını da gösterebilmektedir. 

Dolayısıyla sonuç sayfasında ilk sıralarda çıkmış olmak web sayfası için yeterli olmamaktadır. Ayrıca, 

SEO ile rakip web sayfalarının da analizinin yapılabilir olması işletmelerin daha güçlü stratejiler 

geliştirebilmelerine ve kendilerini daha iyi değerlendirebilmelerine olanak tanımaktadır.  

MOBİL PAZARLAMA 

Mobil pazarlama, işletmelerin mobil cihazlar aracılığıyla yapmış oldukları her türlü pazarlama 

faaliyetleridir. Günümüz teknolojisi ile tüketiciler her türlü bilgiye kısa yoldan ulaşma imkânı 

kazanmışlardır. Özellikle akıllı telefonlar ile tüm tüketiciler kişisel mobil araçlarında interneti 

yanlarında taşıyarak, istedikleri bilgiye istedikleri zaman ulaşabilmektedirler. İşletmeler için tutundurma 

faaliyetlerinin en önemli parçası iletişim araçlarıdır. Bu nedenle mobil cihazların ve akıllı telefonların 

tüketicilerin her an elinin altında olması, işletmeler için büyük fırsatlar sunmaktadır.  Swarm, Google 

Harita gibi lokasyon bazlı uygulamalar kullanıcılara hem eğlence sunmakta hem de bu kullanıcıların 

anlık yer bilgilerine ulaşabilmektedirler. Gittikleri, gezdikleri yerlerdeki mağaza veya restoran 

bilgilerinin o tüketicilere anında ulaştırılması, cep telefonlarına gelen mesajlar ile tutundurma 

çalışmalarının yapılabiliyor olması; tüketicilerin farklı seçeneklerden uzaklaşabilmelerini, daha hızlı 

karar vermelerini sağlayabilmektedir. Mobil teknolojiler ile tüketicilerin internet ortamlarında sürekli 

kalmaları ve kişisel bilgilerini, coğrafi konum bilgilerini veya iletişim numaralarını ve adreslerini 

paylaşmaları sağlanarak işletmelerin hedef pazara doğrudan ulaşabilmelerine olanak tanınmaktadır.  

Mobil pazarlamada elde et yöntemindeki pazarlama faaliyetlerinde amaç, tüketiciye ulaşmak, onun 

ilgisini yakalamaktır ve web sitesine çekilen tüketici kazanılmaya yani o tüketiciye satış yapılmasına 

çalışılmaktadır (Alan, Kabadayı ve Erişke, 2018: 495).  
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Günümüzde birçok işletmenin mobil cihazlar için uygulamaları mevcuttur. Bu uygulamalar aracılığıyla 

tüketiciler hem ürün satın alabilmekte, hem işletme ile doğrudan iletişim kurabilmekte hem de 

kendilerine özel olarak yapılmış olan kampanyalara ulaşabilmektedirler. Bu durum işletmelerin hedef 

kitlelerine her zaman ulaşabilmelerini sağlamaktadır (Armağan ve Gider, 2014: 28-30). Ancak burada 

işletmelerin dikkat etmeleri gereken şeyler bulunmaktadır. Örneğin uygulamaların güncelliğini 

yitirebilmesi veya tüketicilere sık sık gönderilen mesajların tüketicilerin zihninde olumsuz marka imajı 

yaratma ihtimali gibi olumsuzluklar işletmelerin üzerinde durması gereken dezavantajlar arasındadır.  

SATIŞ ORTAKLIĞI PAZARLAMASI 

Satış ortaklığı pazarlaması, işletmelerin tüketicileri pazarlama sistemine dahil ettiği ve ödüllendirme 

sistemine dayanan bir pazarlama taktiğidir. Bu pazarlama yönteminde işletmeler, ürünlerini bir web 

sitesi üzerinden gelen kullanıcılara satarlarsa o web sitesine komisyon ödemektedirler (Alan, Kabadayı 

ve Erişke, 2018: 495). Dolayısıyla bu pazarlama yönteminde aracı olan kurumlar gelir elde 

etmektedirler. Reklam veren ürün sahibi, yayıncı, seçim için ortaklık tekliflerini yayıncıya ileten satış 

ortaklığı ağı ve müşteri bu pazarlama yönteminin unsurlarını oluşturmaktadır. Bu yöntemde işletmeler, 

reklamdan tasarruf ederek ortaklık sağlanan tarafların yayınladıkları reklamlar aracılığıyla kendilerine 

geniş bir pazar alanı oluşturmaktadırlar.  

Satış ortaklı pazarlamada farklı uygulama yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar (Broussard, 2000: 440; 

Stokes, 2008: 46): 

• CPA (Cost Per Action): Aksiyon başına ödeme yapılma sistemi. 

• CPL (Cost Per Lead): Üyelik başına ödeme sistemi. 

• CPS (Cost Per Sale): Satış başına ödeme yapılma sistemi. 

• CPC (Cost Per Click): Web sitesinde tıklanma başına ödeme sistemi. 

Amazon, sahibinden.com, trivago gibi web siteleri satış ortaklığı pazarlaması yapan işletmelere örnek 

gösterilebilir. Bu işletmeler, tüketicilerin hem aradıkları ürünlere hızlı ulaşmalarını, hem de tüketicilerin 

ortak işletmelere kolay yoldan ulaşmalarını sağlamaktadır.  

PPC (Pay Per Click) REKLAM 

Online reklam yöntemleri, günümüz pazarlama dünyasının kaçınılmaz bir parçasıdır. İnternetin doğası 

gereği sürekli kendisini güncellemesi ile farklı reklam formatları oluşmaya başlamıştır (Aktaş, 2010: 

151).  İnternet reklamları genel olarak standart banner reklamları (gif banner reklamları, flash banner 

reklamları), rich medya reklamları, brandwrap reklamları, elektronik posta reklamları ile text ve arama 

motorları reklamları olarak beş farklı şekilde yapılmaktadır (Altınbaşak ve Karaca, 2009: 467). İnternet 

reklamcılığının ölçümlenebilmesi özellikle işletmeler için satış ortaklı pazarlama bölümünde bahsedilen 

yeni ve farklı yöntemlerin kullanılmasına sebep olmuştur. İngilizcesi ”Pay Per Click” in kısaltılması 

olan PPC Reklam pazarlama yöntemi, gerçekleşen tıklamalar başına ödenen maliyet olarak 

tanımlanabilir (Aktaş, 2010: 152). PPC Reklam; Google, Bing, Yandex gibi arama motorlarının 

sponsorlu alanlarında reklam verilmesini sağlamaları ve bu reklam linklerinin tıklanma oranlarına göre 

işletmelerin arama motorlarına ücret ödenmesi şeklinde gerçekleşmektedir.  

Reklam veren işletmeler amaçlarını iyi belirlemedikleri taktirde hem iş modeline, hem markaya hem de 

ürüne zarar verebilmekte, mevcut müşterilerin de kaybına sebep olabilmektedir (Altınbaşak ve Karaca, 

2009: 473). Örneğin arama motoruna ulaşmak istediği bilgiyi giren kullanıcıların reklam alanındaki web 

sitesini tıklayarak ulaşmak istedikleri bilginin o web sitesinde olmadığını görmeleri veya ilgili web 

sitesinin aranan bilgiye kısaca değinerek kendi reklamını yapmaya başlaması, kullanıcıları rahatsız 

ederek onların benzer reklamları tıklamaktan vazgeçmelerine sebep olabilmektedir. Dolayısıyla reklam 

veren işletmeler konu ile ilgili doğru adres olmalıdırlar. Bu nedenle tüm pazarlama faaliyetlerinde 

olduğu gibi online pazarlama yöntemlerinde de etik kuralların uygulanması büyük önem arz etmektedir. 
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VİRAL PAZARLAMA 

Viral pazarlama, “etkili ve teşvik edici mesajlarla üssel bir artış potansiyeli yaratarak, bir pazarlama 

mesajını başkalarına göndermek için teşvik etme stratejisidir” (Argan ve Argan, 2006: 233). Bir başka 

tanıma göre hedef kitleye direkt, etkileşimli veya istenilen iletişim yoluyla ulaşılabilen zaman ve mekan 

dolaylı faaliyetlerdir (Hofacker, 2016: 27). Viral pazarlama en eski pazarlama yöntemlerinden biri olan 

ağızdan ağza pazarlamanın internet dünyasındaki şeklidir. Ağızdan ağza pazarlama; algı, beklenti, tutum 

ve davranışları etkileme özelliğine sahiptir (Odabaşı ve Oyman, 2001: 28). Dolayısıyla viral 

pazarlamanın da tüketiciler üzerinde aynı etkisinin bulunduğu söylenilebilir. Viral pazarlama, 

işletmelerin ürünlerinin tüketicilere tanıtılması ve reklamlarının yapılması için diğer tüketicileri 

kullanmalarıdır.  

İnternet ortamında yapılan viral pazarlama mobil iletişim aletleri aracılığıyla yapıldığında ise mobil viral 

pazarlama olarak adlandırılabilir. Yüksek bütçeli tutundurma kampanyalarına gerek bırakmayan mobil 

viral pazarlama, adını virüslerin yayılma şeklinden almıştır ve mobil iletişim teknolojilerini 

kullanılmasıyla yapılmaktadır (Barutçu, 2011: 6). İnternet kullanıcıları memnun kaldıkları ürünleri 

arkadaşlarıyla paylaşabilmekte ya da bu ürünler ile ilgili yorumlarını dijital ortamlarda paylaşarak diğer 

tüketicilerin faydalanmalarını sağlamaktadırlar. Günümüzde birçok tüketici, satın alacakları ürünlerle 

ilgili araştırma yapmak istediklerinde diğer kullanıcıların o ürünle ilgili yorumlarına başvurmaktadırlar. 

Yorum yapan kullanıcılar bu yorumlarını arkadaşlarıyla da paylaşabilmektedirler. Dolayısıyla bir 

işletmenin güvenilirliği müşterisinin arkadaşına o işletmeyi tavsiye ettiği oranda artabileceği 

düşünülmektedir. Bunun dışında işletmelerin kendi ürünlerini öneren tüketicilere özel çeşitli 

kampanyalar oluşturmaları, viral pazarlamanın etkisine güvendiklerini göstermektedir. Bu durum, 

işletmelerin viral pazarlama için teşvik sağladıklarını göstermektedir.  

Viral pazarlama için oluşturulan kampanyalar, hedef pazara uygun ürünlerle, etkili ve kısa mesajlarla 

tüketicilerin zihninde doğru konumlanabilmelidir. Hedefine ulaşan doğru stratejilerle oluşturulmuş viral 

pazarlama kampanyaları ile tüketicilerin ürünleri arkadaşlarına tavsiye etmeleri sağlanmaktadır. Bu 

tavsiyeler genellikle e-postalar aracılığıyla yapılmaktadır. Diğer birçok alanda olduğu gibi pazarlama 

dünyasında da güven çok önemli bir değerdir. Nitekim günümüz dijital dünyasında virüs, istenmeyen 

posta, hesap ele geçirme gibi tüketicilerin çekindikleri dijital tehditlerden dolayı tüketicilerin yabancı e-

postalardansa arkadaşlarından gelen e-postaları okuma olasılığı daha yüksektir denilebilir.  

Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM) 

“Customer relationship management (CRM)” yani müşteri ilişkileri yönetimi, işletmelerin teknolojiden 

faydalanarak müşterileri ile ilgili kendilerini ilgilendiren tüm verileri depolayarak, tüketici merkezli 

pazarlama faaliyetleri yapabilmek için depolanan bu verileri taramaları ve kullanmaları olarak 

tanımlanabilir. Tüketici odaklı pazarlama anlayışı ile işletmeler tüketicileri daha yakından tanıma 

ihtiyacı duymaktadırlar. Günümüzün sert rekabet ortamlarında işletmelerin doğru pazarlama stratejileri 

geliştirebilmeleri için tüketicilerle etkileşim içerisinde olmalarını gerekmektedir. Aynı zamanda tüketici 

ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi ve uzun süreli iletişim kurulabilmesi gerekmektedir. E-CRM, bu 

gereklilikleri karşılayabilecek etkili bir stratejidir. Çeşitli yazılımlarla işletmelerin müşterileriyle etkili 

iletişim kurabilmeleri sağlayacak bilgiler, online pazarlama faaliyetleri ile daha da kolaylaşmıştır. E-

CRM, müşteri ilişkileri yönetiminde internet teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanabilir 

(Chaston ve Mangles, 2003, s. 757). 

E-CRM, müşteri tabanlı analitik yazılımlar ile tüketici davranışlarının tahmin edilmesini, 

ölçümlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktadır ve E-CRM’nin müşterilerin ürün ve hizmete 

çabuk ve kolay ulaşabilme, 24 saat hizmet alınabilmesi, daha az maliyetli iletişim, otomatize satış 

sistemleri, hızlı ve kolay bilgi paylaşımı gibi avantajları bulunmaktadır  (Çubukçu, 2010: 47). 

BLOG PAZARLAMA (WEB GÜNLÜKLERİ) 

Web günlükleri olarak da adlandırılan bloglar, internet üzerinden hedef kitlelerle etkileşimi ön plana 

çıkaran, haber yayma ve halkla ilişkiler araçlarıdır (Yavuz ve Haseki, 2012: 128). Bloglar, genellikle 

kullanıcıların bilgi ve deneyimlerini diğer internet kullanıcılarıyla paylaştıkları dijital ortamlardır. Web 
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2.0 ile daha aktif kullanılmaya başlanan bloglar, güncel ve doğru içerikleri olduğu taktirde işletmelerin 

hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayabilecek pazarlama araçlarıdır.   

İşletmeler kendi blog sayfaları ile tüketicilere ürünlerini anlatabilmekte, sorulan sorulara cevaplar 

verebilmekte ve tutundurma çalışmalarını yapabilmektedirler. Yazılan bloglar aracılığıyla tüketicilerin 

beklentileri, şikayetleri, ürünler ile ilgili yorumları öğrenilebilmektedir. Kişisel (kişiye özel), temasal 

(temaya özel),  profesyonel (blog yazarlığı ile para kanılan) ve kurumsal (kuruma özel) blog sayfaları 

ile tüketiciler istedikleri bilgilere ulaşabilmektedirler. Bunlar dışında mikro blog adı verilen anlık, kısa 

ve öz içeriklerin paylaşıldığı bloglar da bulunmaktadır ve buna en iyi Twitter örnek verilebilir. 

Tüketiciler bu mikro bloglar aracılığıyla dünyadaki her türlü gelişmeye hızla ulaşabilmektedirler. 

Dolayısıyla işletmeler de tüketicilere hızlı ve kolay ulaşabilmek için bu internet sitelerini 

kullanmaktadırlar.  

PAZARLAMA OTOMASYONLARI 

Online pazarlama yöntemlerinden biri olan pazarlama otomasyonları, işletmelerin vermek istedikleri 

mesajları tüketicilerin nasıl aldıkları ve onlarla nasıl iletişim kuracaklarına dair bir yol planının 

oluşturulmasını, potansiyel müşterilerin tespit edilmesini sağlayan modern yazılımlar ile pazarlama 

süreçlerinin otomatize edilmesi olarak tanımlanabilir. Pazarlama otomasyonu uygulamasında, işletmeler 

tüketicilere kişiselleştirilmiş mesajlar yollayabilmek için çeşitli yazılımlar kullanmaktadırlar. Örneğin 

bu yöntemle; tüketiciler alışveriş yapmış oldukları bir internet sitesi aracılığıyla doğum günlerine özel 

indirimlerin yapıldığını bildiren e-posta alabilmektedirler veya harcama yaptıkları ürün kategorilerine 

göre aranılan ürüne ilişkin önerilerin olduğu mesajlar alabilmektedirler.   

SONUÇ 

Teknolojinin ilerlemesi ile toplumun her alanında yaşanan gelişmeler kaçınılmaz olarak tüketicileri ve 

dolayısıyla işletmeleri etkisi altına almaktadır. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojilerindeki 

gelişmeler tüketicilerin, edinmek istedikleri bilgiye hızlı ve kolay ulaşmalarına imkân vermektedir. Bu 

durum, tüketicilerin satın almak istedikleri ürün ile ilgili her türlü bilgiyi kısa yoldan edinmelerini 

sağlamakta ve karar vermelerine etki etmektedir. Ayrıca bilgi düzeyi artan tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarında da kaçınılmaz olarak değişiklikler yaşanmaktadır. Örneğin cep telefonlarının yerini akıllı 

telefonlara bırakması ile tüketicilerin telefonlarını kullanma sıklıklarını artırmış, bu durum akıllı 

telefonlarla ilgili bu telefonların şarjının erken bitmesi gibi bir sorun ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak 

bu durum akıllı telefon işletmelerini şarj ömrü uzun telefonlar üretmeye zorlamıştır. Tüketicilerin “şarj 

sorunu”, artık toplu taşıma araçlarının akıllı telefonların şarj edilmesini sağlayan donanımlara sahip 

olacak şekilde üretilmesine sebep olmuştur. Hatta elektrik prizleri, USB girişi olacak şekilde 

tasarlanarak akıllı telefonların özel olarak şarj edilebileceği şekilde üretilmektedir.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, işletmelerin daha zorlu pazar koşullarında rekabet 

etmelerine neden olmaktadır. Maruz kalınan bilgi kirliliği ve pazardaki ürün çeşitliliği tüketicilerin 

tercih yapmalarını zorlaştırırken işletmelerin de hedef pazarlarında başarılı olmalarını 

engelleyebilmektedir. İşletmeler, bu ortamda rakiplerinden sıyrılarak hedef pazarlarındaki tüketicilere 

ulaşabilmek için, gelişen teknolojiyi lehlerine olacak şekilde kullanmalı ve uygun pazarlama stratejileri 

geliştirebilmelidirler. Doğru pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi ve tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi için ise tüketicilerin yakından tanınması gerekmektedir. 

Gelişen teknoloji toplumsal hayatı etkilediği gibi tüketicileri de derinden etkilemektedir. Bu nedenle 

işletmeler, tüketicilerin teknolojik yeniliklerle birlikte nasıl bir değişim yaşadığını analiz 

edebilmelidirler. İnternet ortamı, tüketiciler ve işletmeler için çok önemli bir etkileşim ortamı yaratarak 

hem tüketiciye ulaşmayı hem de onları tanımayı kolaylaştırmaktadır. Nitekim internet ortamı, 

pazarlamanın online arenasıdır. Bu nedenle işletmelerin ister yerel ister küresel anlamda rekabet avantajı 

yaratmalarının en önemli yolunun online pazarlama tekniklerine hâkim olabilmelerinden geçtiği 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda işletmeler online ortamlardan en iyi şekilde yararlanabilmeli, 

stratejilerine en uygun online pazarlama tekniğini seçebilmeli ve pazarlama karması öğelerinde gerekli 

güncellemelere gidebilmelidirler. Örneğin Kodak gibi bir dünya markasının günümüzde iflas etmiş 
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olmasının, bu markanın rakip teknolojileri doğru değerlendiremeyerek dijital fotoğraf makineleri ve 

akıllı telefonlarla rekabet edememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak işletmeler, günümüz koşullarına ayak uyduracak şekilde kendilerini revize etmelidirler. 

Online arenada etkili bir strateji ile yer alabilecek bu işletmeler doğru içerik oluşturma, doğru görsel 

kullanımı, kendilerine uygun ağları aktif kullanma, güvenli online ortamlar yaratma gibi seçenekleri 

etkili online pazarlama teknikleri ile birleştirdiklerinde daha başarılı olabileceklerdir.  
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The Effects and the Results of the Brand Story on Narrative 

Engagement: A Focus Group Reseach on İş Bank Customers 
 

 

Storytelling, is a powerful communication tool that brands frequently use in marketing for 

connecting with their customers emotionally and expressing themselves more clearly. The 

most enduring brands are the ones using storytelling most efficiently; in other words, the 

most well-known brands are what we’d like to call “storytelling” brands (Papadatos, 2006, 

s.382). According to the relevant literature, an attractive and persuasive brand story should 

bear four major elements: authenticity, conciseness, reversal and humour. The literature also 

emphasizes that storytelling could establish an emotional link between the brand and its 

customers. (Caroline, 2006; Chiu vd., 2012; Stephen ve Malcolm, 2010; Kabukçu, 2017). 

Although there has been research analyzing storytelling and brand relations (Chiu vd., 2012; 

Ballester ve Sabiote, 2016; Lee ve Jeong, 2017) via Transportation Theory, they are only 

very few in numbers and don’t particularly focus on TV ads. This is where this study is 

coming from, with an aim to take the needs of businesses and current literature’s research 

prospects/recommendations into consideration. With this aim, this study analyses the 

influence of storytelling in TV ads on customers’ narrative engagements with the story. 

 

This study investigates the a priori and the results of customers’ narrative engagement 

through the brand story used in İş Bank 89th year ad via inspecting the opinions and 

experiences of İş Bank customers. The study used purposive sampling method. The data was 

collected from one focus group of İş Bank customers, of which had four participants. The 

focus group customers watched İş Bank 89th year ad, in order to figure out which brand story 

elements were used; which of these elements were effective on their narrative engagement; 

how this engagement affected their attitudes and intentions. The recorded data were analyzed 

via qualitative research method. According to the results, five categories emerged under two 

themes: the elements influencing customers’ narrative engagement and the results of 

customers’ narrative engagement. Under the former, theme four categories were acquired: 

authenticity, conciseness, reversal and humor; and under the latter theme one category was 

attained: customers’ brand attitudes towards İş Bank. The findings of the study illustrate that 

the most influential element for narrative engagement was reversal. Moreover, customers’ 

narrative engagement has an enhancing effect on their already positive outlook towards İş 

Bank. On the other hand, the findings showed that narrative engagement doesn’t affect 

customers’ intention to continue their membership with İş Bank. Although customers’ 

intention to sustain their İş Bank membership was observable, it wasn’t necessarily related 

to the story but more to their past experiences. 

Marketing managers, who want to make an emotional connection between current/potential 

customers and their brands, can create brand stories that will attract the customers’ attention, 
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and prompt their customers’ narrative engagement. It is recommended that researchers, 

who’d want to investigate storytelling in branding via Narrative Transportation Theory, 

should collect data from a larger number of participants in different cities; could focus on the 

effectiveness of stories based on the various advertising media channels instead of television 

channel; and could investigate the other brands’ brand stories. 

 

 

Brand Story, Narrative Engagement, Brand Attitude, Purchase Intention, Storytelling 
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Marka Hikâyesinin Anlatıya Dâhil Olma Üzerindeki Etkileri ve 

Sonuçları: İş Bankası Müşterileri Üzerinde Bir Odak Grup Çalışması 
 

 

Hikâye anlatıcılığı, müşterilerle duygusal bağ kurulabilmesi ve markanın kendisini daha iyi 

ifade edebilmesi için pazarlama dünyasında çok sık kullanılan bir iletişim aracıdır. Öyle ki, 

dünyanın uzun yıllardır ayakta kalabilen en başarılı markalarının, hikâye anlatıcılığını en iyi 

kullanan markalar olduğu, diğer bir ifade ile en iyi markaların “hikâye markaları” olduğu 

görülmektedir (Papadatos, 2006, s.382). Alan yazına bakıldığında, etkileyici ve ikna edici bir 

marka hikâyesi oluşturabilmek için, marka hikâyelerinde bulunması gereken dört ana 

unsurun gerçeklik, kısalık, çatışma ve mizah olması gerektiği görülmekte ve hikâye 

anlatıcılığı tekniğinin, markanın müşterisiyle duygusal ve etkili bir bağ kurabileceğini 

desteklemektedir (Caroline, 2006; Chiu vd., 2012; Stephen ve Malcolm, 2010; Kabukçu, 

2017). Her ne kadar hikâye anlatıcılığı ve marka ilişkisini Anlatısal Aktarım Teorisi 

penceresinden değerlendiren çalışmalara (Chiu vd., 2012; Ballester ve Sabiote, 2016; Lee ve 

Jeong, 2017) alan yazında rastlansa da çalışmaların sayıca az olması ve TV reklamları 

üzerinden ele alınmamış oluşu bu çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışma 

ile iş dünyasının ihtiyaçları ve önceki çalışmaların gelecek çalışmalara yönelik önerileri baz 

alınarak, televizyon reklamlarında kullanılan hikâye anlatıcılığı tekniğinin kişileri anlatıya 

dahil etme üzerindeki etkileri açıklanmak istenmektedir.  

 

Bu kapsamda araştırmada, İş Bankası müşterilerinin görüş ve deneyimlerinden yararlanarak, 

İş Bankası’nın 89. yıl reklamında kullanılan hikâyenin, izleyiciyi anlatıya dâhil 

edebilmesinin öncüllerinin ve sonuçlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada, 

amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, İş Bankası müşterisi olan dört 

kişi ile odak grup görüşmesi yapılarak toplanmıştır. Odak gruba katılan İş Bankası 

müşterilerine 89. yıl reklamı izlettirilerek hikâyede, anlatıya dâhil olmayı etkileyen hangi 

unsurların kullanıldığı ve kullanılan unsurlardan hangilerinin anlatıya dâhil olmalarında etkili 

olduğu sorulmuştur. Bu çerçevede müşterilerin anlatıya dâhil oldukça İş Bankası’na karşı 

nasıl bir tutum ve niyet sergiledikleri de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel 

görüşme tekniği kullanılmış olup, ses kayıt cihazına kaydedilen verilerin analizi 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, anlatıya dâhil olmayı etkileyen unsurlar ve 

anlatıya dâhil olmanın sonucu olmak üzere iki ana tema altında beş farklı kategori elde 

edilmiştir. Anlatıya dâhil olmayı etkileyen unsurlar temasının altında “gerçeklik, kısalık, 

çatışma ve mizah” olmak üzere dört kategorinin kümelendiği sonucuna ulaşılırken; anlatıya 

dâhil olmanın sonucu olarak da müşterilerin İş Bankası markasına ilişkin tutumlarını ifade 

eden kategoriye ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, hikâyeye dâhil olmada en etkin marka 

hikâyesi unsurunun çatışma olduğunu göstermektedir. Öte yandan müşterilerin anlatıya dâhil 

olmasının, İş Bankası markasına yönelik hâlihazırda olumlu olan tutumları üzerinde 

pekiştirici bir etki oluşturduğu bulgusuna da ulaşılmaktadır. Ancak anlatıya dâhil olmanın İş 

Bankası müşterisi olmaya devam etme niyeti üzerinde direkt bir etkisi bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Öyle ki, müşterilerin İş Bankası müşterisi olmaya devam etme niyeti içinde 

oldukları gözlemlenmiş ancak bu niyetin izledikleri hikâyeden ziyade geçmiş deneyimlerine 

bağlı olarak oluştuğu görülmektedir.   
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Mevcut ve potansiyel müşterileriyle markaları arasında duygusal bir bağ kurulmasını isteyen 

pazarlama yöneticileri, günümüzde müşterilerinin zihninde olumlu duygular uyandırabilmek 

için müşterinin ilgisini çekecek, hoşuna gidecek ve müşteriyi anlatısına dâhil edebilecek 

hikâyeler oluşturulabilirler. Hikâye anlatıcılığını, Anlatısal Aktarım Teorisi perspektifiyle ele 

almak isteyen araştırmacıların gelecek çalışmalarda aynı araştırma konusunu detaylandırmak 

için, farklı şehirlerdeki daha fazla sayıdaki katılımcıdan veri elde etmeleri önerilmektedir. 

Ayrıca, televizyondaki reklam mecrasından ziyade diğer reklam mecralarında (sosyal ağ 

siteleri, basılı yayın vb.) yayınlanan hikâyeler üzerinden de araştırmalar yapılarak 

çeşitlendirmeye gidilebileceği ve ilgili mecraların etkinliklerinin ölçülebileceği çalışmaların 

yapılabileceği araştırmanın bir diğer önerisi olmaktadır. 

 

 

Marka Hikâyesi, Anlatıya Dâhil Olma, Marka Tutumu, Satın Alma Niyeti, Hikâye 

Anlatıcılığı 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

İnsanlar yaşadığı dünyayı, çevresinde olup bitenleri, toplumdaki rollerini ve bireysel olarak kim 

olduklarını anlayabilmek için hikâyeleri kullanmaktadırlar. (Escalas, 2004: s.171). Hikâyeler, 

müşterilerle duygusal bağ kurulabilmesi ve markanın kendisini daha iyi ifade edebilmesi için pazarlama 

dünyasında da çok sık kullanılan bir iletişim aracıdır. Bankalar, hizmet-ağırlıklı ürün üreten kurumlar 

olarak kategorize edilmekte ve müşteri zihninde “borçlandırma”, “yüksek faizli geri ödeme”, “borcunu 

ödeyemediğinde haciz getirtme” gibi negatif algılarla konumlanmaktadır. Müşteri zihninde çoğunlukla 

bu türden bir negatif konuma sahip olan bankaların, müşterilerle duygusal bağ kurabilen hikâye 

anlatıcılığı tekniği ile bu algıları azaltabilme potansiyelleri söz konusudur. Hikâyeler, müşteriler 

arasında geniş yankı uyandırdığı gibi üstelik işletmeler için de rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Öyle 

ki, dünyanın uzun yıllardır ayakta kalabilen en başarılı markalarının, hikâye anlatıcılığını en iyi kullanan 

markalar olduğu, diğer bir ifade ile en iyi markaların “hikâye markaları” olduğu görülmektedir 

(Papadatos, 2006, s.382).  

Alan yazına bakıldığında, bankacılık reklamlarında kullanılan hikâye anlatıcılığının sadece mizahi 

yönünün irdelendiği görülürken; başka unsurların müşterinin anlatıya dâhil olması üzerindeki etkilerinin 

ve anlatıya dâhil olmanın sonuçlarının ele alındığı araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu ihtiyaçtan yola 

çıkarak çalışmada, anlatısal aktarım teorisine dayanılarak, iyi bir hikâyede olması gereken unsurların 

(gerçeklik, kısalık, çatışma ve mizah) müşterilerin anlatıya dâhil olmaları üzerindeki etkilerinin ve 

anlatıya dâhil olmanın sonuçlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Kavramsal Çerçeve  

Anlatısal Aktarım Teorisi  

Alan yazında “Transportation Theory” olarak geçen kavram, Ağar (2014)’ın yüksek lisans tez 

çalışmasında “Anlatısal Aktarım Teorisi” olarak Türkçe alan yazında ifade bulmuştur. Bu çalışma da 

“Transportation Theory” kavramını, “Anlatısal Aktarım Teorisi” olarak ifade edecektir. 

Anlatısal aktarım teorisi Green ve Brock (2000) tarafından kavramsallaştırılmış ve geliştirilmiştir. Green 

ve Brock (2000) anlatı dünyasına aktarımı dikkatin, hayal dünyasının ve duyguların bütüncül karışımı 

olarak tanımlamaktadır. Gerrig (1993); okuyucunun anlatısal aktarım deneyimini, bir gezginin 

yolculuğuna benzetmekte ve “aktarım” kavramını: 

“Kişi (gezgin), belirli eylemlerin gerçekleştirilmesinin bir sonucu olarak, kendi bulunduğu yerden 

uzaklaşır ve önceden bulunduğu yere erişimi olmayan başka bir yere gider. Gezgin, geri döndüğünde, 

seyahati sırasında değişmiştir, yola çıktığından farklıdır.” 

şeklinde tanımlamaktadır (Gerrig, 1993: s.11). 

Gerrig’in oluşturduğu bu tanıma dayanarak, Green ve Brock (2000) “anlatı dünyasına aktarılma” 

kavramını tüm zihinsel sistemlerin ve kapasitenin, hikâyede olan olaylara odaklanmasıyla oluşan 

zihinsel bir süreç olarak ifade etmektedirler.  

Okuyucu, dinleyici veya izleyiciler anlatı dünyasına aktarıldığında, “hikâyenin içinde kaybolma” hissini 

yaşayabilmektedirler. Bu dünyadan gerçek dünyaya döndüklerinde ise deneyimledikleri anlatının, 

inançlarında ve tutumlarında değişiklik yaratabileceğini tecrübe etmektedirler (Green ve Brock, 2000: 

s.701-702). Diğer bir ifadeyle, bir hikâyenin anlatı dünyasında sunduğu olaylara ve karakterlere hedef 

kitlesini dâhil edebildikçe; ilgili hedef kitlenin, hikâyeye dâhil olmadan önce sahip olduğu tutumlarını, 

inançlarını ve görüşlerini değiştirebileceği ifade edilebilmektedir. Daha önceden yapılmış çalışmalar 

göstermektedir ki; anlatıya aktarılma deneyimi, reklamları ve reklamlara verilen tepkileri etkilemektedir 

(Wang ve Calder, 2009: s.547). Anlatısal aktarım teorisine göre, anlatıya ne kadar fazla dâhil olunur ve 

kişi kendini hikâyeye ne kadar çok kaptırırsa, kişilerin hikâye-kaynaklı inançlarında ve 

değerlendirmelerinde o kadar çok pozitif yönde değişimler gözlemlendiği varsayılmaktadır (Lee ve 

Jeong, 2017: s.467). Dolayısıyla markalarının pozitif algılanmasını isteyen işletme yöneticileri, 

pazarlama iletişimini anlatısal aktarım teorisi çerçevesinde gerçekleştirerek markalarını müşterilerine 
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iletirken, kullandıkları anlatının içeriğini ve dilini müşterinin hikâyeye kendini kaptırmasına imkân 

verecek unsurlarla beslemeye dikkat etmektedir. 

Marka Hikâyelerinde Kullanılan Unsurlar 

Hikâye, “yaşanmış veya tasarlanmış olayların anlatıldığı, iki veya daha fazla insanı ilgilendiren sözlü 

veya yazılı oyun” şeklinde tanımlanmaktadır (Boje, 1995: s.1000). Yaşadığımız dünyanın anlaşılmasına 

kolaylık sağlayan hikâyelerin, bir düşüncenin yayılması için bilinen en iyi yol olduğu düşünülmektedir. 

Pazarlama iletişiminde ise marka hikâyelerinin, tüketicinin zihninde ilgi çekici mesajlar verebileceği 

varsayılmaktadır. Bu yüzden hikâye anlatıcılığı, pazarlamacılar tarafından güçlü bir iletişim aracı olarak 

tercih edilmekte ve markaların mesajları hikâye anlatımıyla tüketiciye aktarılmaktadır.  

Hikâyelerle ilgili tarihte bilinen ilk teorinin 2000 yıl önce Aristo tarafından geliştirildiği ifade 

edilmektedir. Aristo’ya göre hikâyelerin karakterlerinin olması; hikâyelerin giriş, gelişme ve sonuç 

kısımlarından oluşması ve hikâyelerden derslerin çıkarılması gerekmektedir. (Chiu vd., 2012: s.264). 

Alan yazında hikâye unsurları üzerine yapılan araştırmalarda, iyi bir hikâyenin oluşturulabilmesi için 

bir hikâyede olması gereken unsurların arasında “hikâyede yalın dil kullanımının, ana karakterin bir 

çatışmaya girmesinin ya da bir zorlukla karşılaşmasının, kötülükler yapan karakterin olmasının, 

hikâyenin gerçekçi olmasının, eğlendirmesinin, kısa ve öz olmasının, üslubunun anlaşılır olmasının, ilgi 

çekici dekorunun bulunmasının” dikkat çektiği görülmektedir. 

Bu araştırma kapsamında, hikâye unsurlarının müşteri algısındaki etkilerini inceleyen geçmiş çalışmalar 

baz alınarak (Chiu, 2012; Lee ve Jeong, 2017), pazarlama iletişiminde kullanılan marka hikayelerinin 

“gerçeklik, kısalık, çatışma ve mizah” olmak üzere dört unsuru üzerinde durulmaktadır: 

Hikâye unsuru olarak nitelendirilen gerçeklik kavramı, müşterilerin hikâyede geçen olayların 

gerçeklikle bağdaştırılabilmesinin veya kendi gerçek yaşamlarındaki bilgilere benzer bilgiler 

sunabilmesinin altını çizmektedir (Chiu vd., 2012, 265; Beverland vd., 2008). Kavram her müşteri 

tarafından aynı şekilde algılanan bir gerçekliği değil, müşterilerin kişisel tecrübelerini hikâyeyle 

bağdaşmalarını sağlayan bir algıyı ifade etmektedir (Lewis ve Bridger, 2000).  

Son zamanlarda yapılan tüketici araştırmaları, tüketicilerin, markalara gerçeklik kavramını yüklediğini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca, gerçekliğin marka statüsü, eşitliği ve kurumsal itibarın merkezi olduğu, 

hatta “çağdaş pazarlamanın temel taşlarından biri” olarak nitelendirildiği, alan yazında karşımıza 

çıkmaktadır (Beverland, 2005: s.5). Chiu vd. (2012) tarafından yapılan araştırmada, gerçeklik 

unsurunun, mal-ağırlıklı ürünlerden ziyade hizmet-ağırlıklı ürünlerde, müşterilerin markaya yönelik 

tutumları üzerinde pozitif bir etkisinin bulunduğu ortaya konulmaktadır. Banka ürünleri hizmet-ağırlıklı 

ürün kategorisinde bulunduğundan, bankaların marka hikâyelerinde gerçeklik unsurunun 

bulundurulması, böylelikle, müşterinin reklamdaki hikâyeyle duygusal bir bağ kurarak hikâyenin içine 

çekilebilmesi önem arz etmektedir. 

Hikâye anlatıcılığındaki bir diğer unsur olan kısalık kavramı “önemli noktalara ilişkin düşüncelerin az 

sözcükle aktarılması” olarak tanımlanmaktadır. Hikâyenin kısa olması sayesinde, aktarılmak istenen 

önemli noktaların hatırlanma olasılığı artmakta; markanın sunduğu hikâyedeki sıkıcılık azalmakta ve 

hedef kitlenin markaya ilişkin tutumu güçlenmektedir (Chiu, 2012: s.265). Tüketicinin pazarlama 

içerikli mesaj yığınlarına ayıracak çok az zamanının olduğu bir dünyada, müşteriye iletilmesi istenen 

mesajların kısa sürede verilebilmesi için doğru metaforların seçilmesi gerekmektedir. Doğru metaforlar 

kısa sürede müşteriye gereken mesajı verecek ve müşteriyi anlatıya dâhil edebilecektir. 

Hikâyede, dönüm noktası ve zirve olarak adlandırılan diğer unsur çatışmadır. Burada olaylar ya şaşırtıcı 

bir şekilde ilerlemekte ya da beklenmeyen bir gerilime ulaşır. İnsanoğlu, doğası gereği yaşantısında 

denge ve uyum olmasını istemekte; herhangi bir problemle veya çatışmayla karşılaştığında, içgüdüsel 

olarak çözüm arayışına girmektedir. Kişiler için yaşantılarında karşılaştıkları çatışmalar olumsuz 

durumlar olarak algılansa da hikâye anlatımında çatışma, her zaman negatif bir durum değildir. Hikâye 

anlatıcıları için, çatışma ve çözüm gereken mesajı vermek için kullanılan araçlardır. Pazarlama 

dünyasında kullanılan hikâyelerde yer alan çatışmalar hikâyenin sonunda çözülmekte ve iletilmesi 

istenen mesaj şaşırtıcı bir son aracılığıyla tüketiciye iletilmektedir (Fog vd., 2010: s.33). Çatışmalar ve 
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çözümleri tüketicinin dikkatini çekmekte kullanılmakta (Lee ve Jeong, 2017: s.468), hatta çatışmalar 

olmadığında hikâye ve karakterler, tüketiciler tarafından düz ve sıkıcı olarak algılanabilmektedir (Chen 

vd., 2009). Markaların hikayelerinin sunulduğu reklamlarda, çatışma unsurunun, tüketicilerin ürünün 

yararlarını anlamasında yardımcı olacağı varsayılmaktadır (Chiu vd., 2012: s.266). Çatışma unsuru 

ayrıca tüketiciyi uyararak ve anlatıya dâhil olabilmesini de sağlamaktadır.  

İyi bir hikâyede olması gerektiği ileri sürülen dördüncü unsur mizahtır. Türkçe karşılığı “gülmece” 

olarak ifade edilen mizahın Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından; “eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin 

davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay” olarak tanımlandığı görülmektedir. Mizah, 

reklamcılıkta en yaygın kullanılan iletişim stratejilerinden biridir (Alden vd., 2000: s.1). Önceki 

araştırmalar incelendiğinde, mizah unsurunun, müşterilerin bilişsel tepkileri (Cline vd., 2003), marka 

beğenileri (Alden vd., 2000) ve marka tutumları (Chiu vd., 2012) üzerinde pozitif bir etkisi olduğu 

görülmektedir.  

Özellikle müşterinin zihnindeki negatif algıyı yıkmak için bankacılık sektöründeki reklamlarda mizah 

unsuru sık kullanılmaktadır. Marka hikâyesinde bulundurulan mizahın, reklamdan markaya pozitif etki 

akışını hızlandırdığı ve müşteriyi anlatıya kolaylıkla dâhil edebildiği öngörülmektedir.  

Anlatıya Dâhil Olma 

Anlatısal Aktarım Teorisinden hareketle ortaya çıkmış bir kavram olan “Anlatıya Dâhil Olma” 

İngilizce’de “Narrative Engagement” olarak ifade edilmektedir. Anlatı ve hikaye kavramları her ne 

kadar birbirleriyle bağlantılı olsalar da aynı değillerdir. Hikâye, en basit haliyle, gerçek veya tasarlanmış 

olayların sözlü veya yazılı olarak anlatılması şeklinde ifade edilmektedir. Anlatı ise Türk Dil Kurumu 

(TDK) tarafından; roman, hikâye, masal vb. edebi türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, 

hikâye etme şeklinde tanımlanmaktadır.  

Anlatı, hatırlanması kolay ve ikna ediciliği yüksek olduğundan dolayı en eski ve en güçlü iletişim 

araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Tüketici davranışı araştırmalarında ise, insanların tüketim 

tercihlerinin oluşma süreçlerini yorumlamak ve daha iyi anlayabilmek için “anlatı görüşü” bir araç 

olarak kullanılmaktadır. (Ballester ve Sabiote, 2016: s.117).   

Anlatıya dâhil olma, anlatı ile meşgul olma deneyimi şeklinde ifade edilmektedir (Busselle ve Bilandzic, 

2009: s.322). Hikâyedeki olayların gerçek olmadığını bildikleri halde kişiler, çok güçlü duygular ve 

motivasyonlarla anlatıya dâhil olabilmekte ve dünya ile ilişkilerini keserek anlatının içinde 

kaybolabilmektedir (Green ve Brock, 2000: s.702). Bu kayboluş, kişilerin gerçek hayattaki tutum ve 

inançlarında değişikliğe sebep olabilmektedir. Anlatıya dâhil olma kavramı, tüketici davranışlarını 

araştıran çalışmalarda, müşteriler ile marka hikâyeleri arasındaki iki yönlü etkileşimi açıklayan bireye 

özgü, güdüsel ve içeriğe bağlı bir değişken olarak tanımlanmaktadır (Lee ve Jeong, 2017: s.468). Bu 

tanımlardan yola çıkarak, müşterinin ilgisini çekebilen, müşteriyi anlatıya dâhil edebilen marka 

hikâyelerinin, müşterinin markaya yönelik tutumu ve ileride oluşacak satın alma niyeti üzerinde olumlu 

bir etki yaratabileceği düşünülmekte ve bu doğrultuda pazarlama iletişiminde sıkça kullanılan bir araç 

haline gelmektedir.  

Marka Tutumu ve Satın Alma Niyeti 

Tutum, bir kişinin; nesne, kişi, konu, fikir hakkındaki olumlu, olumsuz veya ilgilenmeme yönündeki 

değerlendirmeleri ile bu değerlendirmelere göre belirli şekilde davranma eğilimi olarak 

tanımlanmaktadır (Koç, 2013: s.272). Pazarlama yönetimi açısından önemli bir kavram olan marka 

tutumu, en basit şekilde bireylerin markalara yönelik geliştirdiği içsel değerlendirmeler olarak 

tanımlanmaktadır (Mitchelle ve Olson, 1981: s.318). Spears ve Singh (2004) da tutumun “davranışları 

harekete geçirip yönlendiren” kalıcı bir durum olduğunu ifade etmektedir. Percy ve Rossiter (1992) 

marka tutumunun dört temel özelliğini şu şekilde sıralamaktadırlar:  

1. Marka tutumu tüketicinin mevcut motivasyonlarına dayanmaktadır. Bu demektir ki, tüketicinin 

arzuları değiştikçe, markaya yönelik tutumları da değişebilmektedir. 
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2. Marka tutumu bilişsel ve duygusal boyutlardan oluşmaktadır. Bilişsel boyut davranışa yol 

göstermekte, duygusal boyut ise davranışı harekete geçirmektedir. 

3. Bilişsel boyut, markanın tüketiciye sağlayacağı faydalar bütünüdür. Bu faydalar tutum değildir 

ancak tutumu belirleyen sebeplerden biridir.  

4.  Tüketicilerin markaya yönelik tutumunu belirleyen esas nedeni alternatif markalar arasında en 

iyisini seçebilme güdüsüdür. Bu sebeple, tüketicinin istekleri aynı olduğu sürece, tüketici aynı markayı 

seçmeye devam edecektir. 

Satın alma niyeti, markaya yönelik kişisel davranış eğilimleri olarak tanımlanmaktadır. Bu niyet, 

tüketicilerin bir markayı satın alırlarken sarf edecekleri çabayı bilinçli bir şekilde planlamalarıdır 

şeklinde ifade edilmektedir (Spears ve Singh, 2004: s.56). Satın alma niyeti alan yazında davranışsal 

niyet olarak de geçmektedir. Ajzen (1991) tarafından oluşturulan Planlı Davranış Teorisine göre, 

davranışsal niyetler ileride oluşacak gerçek davranışı tahmin etmede kullanılabilmektedir. Başka bir 

deyişle, niyetin davranışı etkileyen bir faktör olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, davranışsal niyete 

ilişkin verileri toplamak gerçek davranışa ilişkin verileri toplamaktan daha kolay olduğu öne sürüldüğü 

için, pazarlama araştırmalarında da davranışsal niyetin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir (Veuphuteh, 

2018: s.45). 

Müşteriler iyi bir marka hikâyesine dâhil oldukça, hikâye doğrultusunda değerler ve inançlar sistemini 

yeniden kurmaya eğilim göstermekte ve bunun sonucunda müşterilerin markaya karşı tutumları ve 

niyetleri ilgili durumdan etkilenmektedir (Lee ve Jeong, 2017: s.469). 

Tasarım ve Yöntem 

Evren ve Örneklem 

Alan yazın incelemesinde, hikâye anlatıcılığına ilişkin yapılan çalışmalarda hikâye anlatıcılığının birçok 

unsurunun ortaya konulduğu ve hikâye anlatıcılığının insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin tartışıldığı 

görülmektedir. Reklamlarda kullanılan hikâye anlatımı tekniğinin mevcut ve potansiyel müşteriler 

üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara da rastlanmıştır. Ancak söz konusu çalışmaların daha çok 

yazılı hikâyeler üzerinden, diğer bir ifadeyle hikâyeyi izleyen değil “okuyan” katılımcılar üzerinden 

yürütüldüğü görülmektedir. Televizyonda ve/veya sosyal medya platformlarında gösterilen reklamlar 

ve bu reklamlardaki hikâyeler üzerinden müşterilerin algısının incelendiğine ilişkin alan yazında yeterli 

çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle, gerçekleştirilen söz konusu araştırma, keşifsel olarak 

planlanmıştır (Gegez, 2007: s.37-38). 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Geçmiş dönemde İş Bankası’nı müşteri olarak 

deneyimlemiş olan ve hala bankanın mevcut müşterisi olmaya devam eden çalışan bireyler araştırmanın 

evrenini oluşturmaktadır. Zaman ve maliyet gibi nedenlerden dolayı araştırmanın alanı, Ankara’da 

yaşama kısıtıyla daraltılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olduğu düşünülen ve nitel araştırmalarda 

yaygın olarak kullanılan (Saillard Kuş, 2010: s.15) amaçlı örnekleme tekniğinden faydalanılmıştır. 

Amaçlı örnekleme; araştırmacının keşfetmek, anlamak, iç görü kazanmak istediği ve böylece çoğu şeyin 

öğrenilebileceği bir örneklem seçiminin zorunlu olduğu varsayımına dayanmaktadır (Merriam, 2009: 

s.76). Dolayısıyla, araştırma örneklemini oluşturacak grubun seçilmesinde, İş Bankası’nı en az bir kez 

deneyimleyerek İş Bankası’nın müşterisi olmuş (birinci kıstas) ve hâlihazırda çalışma hayatında (ikinci 

kıstas) yer alan Ankara’daki bireyler ele alınmıştır. Seçim kıstaslarının tümünü taşıyan dört adet 

katılımcı da araştırmacıların kendi çevrelerine yaptığı duyurular aracılığıyla belirlenmiştir. Odak grup 

çalışmaları için alan yazındaki kaynaklarda en ideal grup sayısının dört ile sekiz arasında olduğu 

görülmektedir (Kitzinger, 1995: s.301). 

Veri Kaynakları 

Araştırma kapsamında, çalışmanın amacına ve kapsamına uygun olduğu düşünülen birincil veri 

kaynaklarından faydalanılmıştır. Amaçlı örneklem kapsamında belirlenen katılımcı profili kıstaslarına 

uyan dört adet İş Bankası müşterisi ile 24.02.2019 tarihinde Ankara’da bir kitap-kafe’nin özel olarak 

ayrılmış toplantı odasında odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.  
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Görüşme ortamı, oval bir masa etrafında bütün katılımcıların birbirleriyle göz teması kurabilecekleri 

şekilde düzenlenmiştir. İş Bankası müşterilerinin 89. yıl reklamındaki hikâyeye dâhil olmasına ilişkin 

görüşlerini ortaya çıkarmak için yapılan görüşme, 2 saat 14 dakika sürmüştür. Odak grup görüşmesinin 

yönetimi, grup sürecine hâkim olan araştırmacı tarafından yapılmıştır. Görüşmenin başında öncelikle 

çalışmayla ilgili özet bir bilgi verilmiş ve akabinde de katılımcılar kendilerini tanıtmıştır. 

Katılımcılardan tek bir kişinin süreci yönetmemesi ve yönlendirmemesi için görüşmeci, grupta herkesi 

katılmaya teşvik edecek bir iklim oluşturmuştur. Birebir yapılan görüşmelerin tersine araştırmada 

özellikle odak grup görüşmesi yapılmasının sebebi; İş Bankası müşterilerinden oluşan ve birbirlerini 

tanımayan katılımcıların, kendilerine izlettirilen reklamdaki hikâyeye hem kendi hem de diğer 

katılımcıların penceresinden bakmalarının sağlanmasıyla daha sağlıklı verilere ulaşmak hedefidir. 

Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği 

Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Çalışmayı 

şekillendiren temel araştırma sorusu “İş Bankası müşterilerinin, 89. yıl reklamındaki anlatıya dâhil 

olmalarına etki eden unsurların neler olduğu ve anlatıya dâhil oldukça nasıl bir tutum ve niyet 

sergiledikleri?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu temel soru bağlamında çalışmada kullanılacak marka, İş 

Bankası olarak belirlenmiştir. Kendi sektöründe teknoloji ve hizmet kalitesi açısından pazarın lideri 

olması, köklü bir geçmişe sahip olması, bankacılık işlemleri açısından teknolojide ilk uygulamaların 

sıklıkla kendisi tarafından yapılması, dünyaca bilinen bir marka olması ve reklamlarının akılda kalması 

nedenleriyle araştırmanın yapılacağı banka olarak İş Bankası seçilmiştir. Araştırmanın başında yaklaşık 

70 adet İş Bankası müşterisine ulaşılarak akıllarında en çok kalan İş Bankası reklamı sorulmuştur. 

Çoğunluğun cevabı olarak 89. yıl reklamına ulaşıldığı için de araştırmada bu reklamın incelenmesine 

karar verilmiştir.  

Verilerin Analizi ve Araştırmanın Geçerliği-Güvenirliği 

Odak grup görüşmesi sonucunda elde edilen ses kayıtları iki araştırmacı tarafından birebir çözümlenmiş 

ve veriler sistematik şekilde analiz edilmiştir.  Verilerin analizinde genel olarak, Miles ve Huberman 

(1994) modeli benimsenmiştir. Miles ve Huberman (1994), nitel araştırmalarda verilerin çözümlenmesi 

sürecini birbirini etkileyen eş zamanlı akışlar veya faaliyetler olarak değerlendirmektedir (Kalyoncuoğlu 

ve Faiz, 2017: s.138). 

Nicel araştırmada geleneksel olarak kabul gören ve kullanılan “geçerlik” ve “güvenirlik” kavramları 

yerine nitel araştırmada “iç geçerlik” yerine “inandırıcılık”, dış geçerlik yerine “aktarılabilirlik”, “iç 

güvenirlik” yerine “tutarlık” ve “dış güvenirlik” yerine “teyit edilebilirlik” kavramlarının kullanımı 

tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: s.264). 

Görüşmelerden elde edilen veriler, nitel analizin standart prosedürleri çerçevesinde analiz edilerek 

“tutarlık” ve “teyit edilebilirlik” kapsamında iç ve dış güvenirlikler sağlanmıştır (Spiggle, 1994). 

Öncelikle, ses kaydına alınan görüşme sonucunda, katılımcıların tüm ifadelerinin eksiksiz olabilmesi 

için satır satır transkripsiyon yapılmıştır. Dökümlerin özetlenmesinde hatadan kaçınmak için sürekli 

olarak verilerin kontrolleri yapılmıştır. İkinci aşamada, açık kodlama yöntemi ile veriler kodlanmıştır. 

Tekrara düşmemek için kodlar karşılaştırılmış ve çapraz kontroller yapılmıştır. Bir sonraki aşamada da 

görüşme dökümleri defalarca gözden geçirilerek kodlardan kategoriler oluşturulmuştur. Son aşamada 

da veriler düzenlenerek özetlenmiş ve temalar oluşturulmuştur. Tümevarım sistematiğiyle ilerleyen 

süreçte; verilerin kodlanması, kategorilendirilmesi ve temalar altında toplanması işlemleri elle 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın iç ve dış geçerliğinin sağlanması noktasında da “inandırıcılık” ve “aktarılabilirlik” 

hususları incelenmiştir (Kalyoncuoğlu ve Faiz, 2017: s.137-138). Bu kapsamda araştırmada, 

inandırıcılığın başarılabilmesi için araştırmacı çeşitlemesi stratejisi uygulanmıştır. Araştırmacı 

çeşitlemesi; iki araştırmacının da çalışmada yer alıp veri toplama ve analiz süreçlerine katılarak, aynı 

nitel verileri birbirlerinden bağımsız olarak analiz etmesi ve elde ettikleri bulguları karşılaştırması 

(Merriam, 2009: s.206) şeklinde yapılmıştır. Böylelikle araştırmanın inandırıcılığının arttırılması 

sağlanmıştır. Aktarılabilirlik, araştırmanın sonuçlarının farklı durumlara ne derece uygulanabileceği 
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anlamına gelirken; araştırma sonuçlarının benzer ortamlara ve durumlara genellenebilir olduğunu 

göstermektedir. Aslında genelleme, nitel araştırmanın amacı değildir; nitel araştırma, problemin 

keşfedilmesine ve anlaşılmasına hizmet etmektedir. Dolayısıyla nitel çalışmalardaki genelleme, analitik 

genelleme olup; kapsamlı bir teori geliştirilmesine yönelik ayrıntılı sonuçların genellemesi olarak ifade 

edilmektedir (Yin, 1994: s.36). Erlandson vd. (1993), araştırma sonuçlarının aktarılabilirliğini artırmak 

için ayrıntılı betimleme ve amaçlı örnekleme önermektedir. Araştırma bulguları, aktarılabilirliğin 

sağlanması amacıyla doğrudan alıntılar aracılığıyla paylaşılmıştır. Bunun için amaçlı örnekleme 

tekniğinden yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinden elde edilen verilerin analizi ile ortaya 

çıkan bulguların iki tema altında kümelendiği görülmektedir. 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında, araştırma öncesinde belirlenmiş kıstaslara uygun toplam dört kişi ile 

görüşülmüştür. Araştırma konusuna ve elde edilen bulgulara dair fikir vereceği düşünülerek örneklemin 

demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler 

Katılımcı 

No 
Cinsiyeti 

Eğitim Düzeyi 

(En Son Alınan 

Derece) 

Yaşı Mesleği 

İş Bankası 

Müşterisi Olma 

Süresi 

KT1 Erkek Lisans 25 Endüstri Mühendisi 2 yıldır 

KT2 Kadın Doktora 47 Öğretim Üyesi 29 yıldır 

KT3 Kadın Yüksek Lisans 37 Grafiker 12 yıldır 

KT4 Erkek Doktora 39 Öğretim Üyesi 4 yıldır 

 

 

Şekil 1. İş Bankası 89. Yıl Reklamında Sunulan Marka Hikâyesinde Müşterilerin Anlatıya Dâhil 

Olmasını Etkileyen Unsurlar ve Anlatıya Dâhil Olmanın Sonucu 
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Anlatıya Dâhil Olmayı Etkileyen Unsurlara İlişkin Bulgular 

Katılımcıların, izledikleri reklamda anlatıya dâhil olmalarını etkileyen hikâye unsurları, hem bankayla 

olan geçmiş deneyimlerinden kaynaklı olarak hem de kendi değer yargılarına bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. “Anlatıya dâhil olmayı etkileyen unsurlar” teması altında temel olarak gerçeklik, 

kısalık, çatışma ve mizah unsurlarına yönelik kategoriler oluşturulmuştur.  

Gerçeklik 

Reklamlarda kullanılan hikâyelerde yoğun bir şekilde gerçeklik unsurunun bulunmasının, diğer bir 

ifadeyle hikâyenin ilettiği mesajların gerçek yaşantımızla örtüşmesinin; izleyicinin hikâyeye dâhil 

olmasında etkisi olduğu iddia edilmektedir. Türkiye İş Bankası 89. Yıl reklamında, gerçeklik unsurunun 

iki ana vurguyla verildiğini görmekteyiz. Anlatıda ilk olarak “Hayalleri Olanın Yanındayız!” 

vurgusuyla, müşterinin hayallerini gerçekleştirmeye odaklanılmaktadır. Hayalleri olan ancak sermayesi 

olmayan işletmelere (özellikle KOBİ vurgusu) yönelik destek çıkma söylemi gerçek hayatta da mümkün 

olabilecek bir söylemdir. Anlatıda ikinci olarak, İş Bankalıların ahlaki değerlere bağlılığına yönelik 

vurgu yapılmaktadır ki bu da zaten tüm insanoğlunun doğru ve adil olanı tüm yaşantısı içerisinde 

barındırmayı sağlamak istediği bir erdem olarak gerçek hayatın içinde var olan bir durumdur. 

Çalışmada, reklam aracılığıyla müşteriye ulaştırılan marka hikâyesinde gerçeklik unsurunun katılımcılar 

tarafından nasıl algılanıp yorumlandığı ve hikâyeye dâhil olma süreçlerinde ne derece etkili olduğu 

araştırılmak istenmektedir. Çalışma grubunu oluşturan katılımcılardan elde edilen sonuçlar, reklamda 

sunulan gerçeklik unsurunun anlatıya dâhil olmalarındaki etkisini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 

katılımcılar aşağıdaki görüşleri paylaşmışlardır:  

“Müşterinin de güvenilir olduğuna inanıyoruz, inanmamak için bir sebebimiz yok diyor zaten reklamda. 

Bankalar da bizi mutlaka inceliyor. Kişinin ve ailesinin ekonomik durumunu referans alıyor kredi 

verirken, yapılandırma yaparken. Güvenilir kişilere hak ettiği krediyi veririz algısı yaratmaya 

çalışıyorlar, bu nedenle gerçekçi buluyorum.” (KT1) 

“Gerçekçi olmaması için herhangi bir neden yok diye düşünüyorum. Ama öyle bir banka olabilirdi ki 

öyle tecrübelerimiz olurdu ki; “tabi tabi İş Bankası çok yardımcı olur” diye tam tersi tepki verebilirdim. 

İş Bankası için öyle olumsuz bir hissim yok. Reklamda İş Bankası bir yandan da 89. yılda yeni bir imaj 

yaratmaya çalıştığı için yeni bir misyon olarak da algılayabilirim bu konuyu. Bundan sonra İş Bankası 

daha mı çok kredi olanakları sağlayacak acaba diye düşünürüm, o yüzden gerçekçi olabilir.” (KT2) 

“Hayallerinizin yanındayım vurgusu yerine küçük-orta-büyük işletmecileri daha çok ön plana 

çıkardıklarını gördüm reklamda. Hayal bakımından değil de kendini gerçekleştirme, kendini geliştirme 

bakımından! Nasıl olsa büyüyeceğiz, hayal olarak değil de mantıklı bir gelişme olarak algıladım.” 

(KT3) 

Katılımcıların hikâyeye dâhil olmaları irdelenirken markanın reklamında verdiği birtakım sosyal 

mesajların katılımcıların dikkatlerini çektiği de gözlemlenmektedir. Markanın anlatısında sosyal bir 

mesaj vermesi, gerçek hayatla ilişkilendirildiği için anlatıda “toplumsal mesaj iletiminin” de markanın 

hikâyesindeki gerçeklik unsurunu desteklediği söylenebilmektedir.   

“…sahnenin sonunda “biz de İş Bankalıyız yapar mıyız böyle bir şey!” ifadesiyle ilgili ahlaki 

davranıştan İş Bankası’na pay çıkarttırıyor. Bu sahne dikkatimi çekti ve hoşuma gitti, daha geniş bir 

toplumsal mesaj olduğunu düşünüyorum. Sadece İş Bankası açısından değil, tüm toplum açısından! 

Herhalde hepimiz aynı şeyleri hissediyoruzdur her düzeyde! O yüzden de çocukların para üstünü geri 

getirmesi, “biz böyle bir şey yapar mıyız” demesi, aslında İş Bankası müşterisi özelinden toplumun 

olması gereken gerçekliğine vurgu yapmaktadır.” (KT2) 

Öte yandan gerçeklik unsurunun, katılımcılardan biri tarafından anlatıya dâhil olmasında en etkili unsur 

olduğu da değerlendirilmiştir.  

“Ben hikâyeyi vaat ve ikna olma olarak ikiye bölüyorum. İkna olma konusunu destekleyen unsur 

gerçekçilik unsuru. Hem işte dönem çalışılması, hikâyenin geçtiği görsellerin çok gerçekçi olması, 

ondan sonra güvenilir olduğunu iddia ediyor hani güvenilirlik algısı yaratan renkler kahverengi, koyu 
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mavi, koyu gri kullanılıyor mesela kıyafetlerde de öyle,  genel olarak treni dışarıdan gördüğümüzde de 

kahverengi hâkim, sonra trenin kullanılması dediğim gibi yine bir güven yani bunların hepsi 

bakıldığında destekliyor gerçekçiliği o yüzden bütün bu hikâyenin tamamındaki görsellere ve 

diyaloglara baktığımda ben vaat edilenin gerçek olabilme ihtimali sonucunu çıkartabiliyorum. Hani en 

son çocukların geriye gelip “biz bir komüniteyiz biz ortak kültürü paylaşıyoruz biz müşteriler olarak da 

güveniliriz sizin bize verdiğiniz güveni biliyoruz” diye verdiği mesaj, bunların hepsini destekliyor. O 

yüzden, evet çatışma noktası kesinlikle vaat ve ikna olma arasındaki kırılma noktası ama onu 

destekleyen unsurlarla birlikte biz ona inanıyoruz o yüzden gerçekçilik bir numara benim için.” (KT1) 

Önerme 1: İş Bankası’nın 89. yıl reklamında kullanılan hikâyedeki gerçeklik unsuru, müşterilerin 

anlatıya dâhil olmasını etkilemektedir.  

Kısalık 

Kısalık unsurunun hikâyede bulunması, reklam mecrasında kısa zamanda doğru mesajı verebilmek için 

etkin metaforların hikâye içerisinde kullanılmasını ifade etmektedir. İş Bankası’nın 1 dakika 44 saniye 

süren 89. yıl reklamında kısalık unsurunu desteklemek amacıyla kullanılan metaforlar; kumbara, tren, 

İş Bankası’nın kuruluş yılına (1924) ait kıyafetler ve dekordan oluşmaktadır. Katılımcılar, markanın 

iletmek istediği mesajları kısa bir sürede verip veremediğini tartışırken, hikâyede kullanılan metaforlarla 

(kumbara, tren, retro kıyafetler, müzik, espriler) doğru mesajların verilebildiğini öne sürmektedirler. 

“…Kısa olması daha da avantajlı! Kısa ve akılda kalıcı bir şey olmuş bence. KOBİ’lere yardım 

ediyoruz, güveniliriz, müşterilerimiz güvenilirdir, doğru müşterileri seçiyoruz. Bu mesajların hepsini 

almış oluyoruz yani aslında reklamda. …Eski bir dönem çalışılmış kıyafetleriyle, hikâyenin trende 

geçmesi bile ayrı bir şey. En güvenilir ulaşım aracı gibi bile düşünülebilir yani bakıldığı zaman bütün 

algıyı güvenilirlik üzerine kurmuşlar o şekilde yani, iki dakika bile değil iki dakikanın altında bütün 

mesajları verebilmişler.” (KT1) 

“…Daha bile kısa olabilirdi diye düşünüyorum çünkü aslında çok görsel imgeler de vardı reklamda. Bu 

görsel imgelerle çok kısa zamanda kısa mesajlar verilmeye çalışılmış. O kumbara çok önemliydi bir 

kere, yani hepimizin hatırladığı bir şey o kumbara… Kumbara, hepimizin çocukluğundan hatırladığı 

çok net bir imge… Köklü bir kurum olma meselesi de hem trenle hem de eski kıyafetler vurgusuyla 

verilmiş…” (KT2) 

“Kumbara mevzusuyla küçük-orta-büyük işletmelerin dışında küçük birikimlerle de çok şey 

yapacağınızı ortaya koymak istiyorlar… Hikâyede özellikle tren vurgusu yapmışlar. Evet eski bir ulaşım 

aracı ama trenle bir yere gidiyorsanız uzun bir yolculuk yapıyorsunuzdur, dolayısıyla ben köklü bir 

kuruluşum, uzun vadede bizimle rahat ve huzurlu yolculuk yapabilirsiniz diye algıladığımı 

söyleyeceğim. …Hepimizin çok fazla özlediği bir şey retro diye geçiyor şu dönem, geçmişe bir özlem 

yaşıyoruz bunun vurgusunu da çok net bir şekilde iletmişler diye düşünüyorum, yani birkaç noktayı çok 

kısa sürede çok da iyi anlatmışlar hatta reklamı dinlemeyip sadece izlesek bile bunların hepsini 

alabileceğimize inanıyorum.” (KT3)  

“… Hikâyenin içine dahil etti mi bilmiyorum ama hikâyeden kopmamamı sağladı. Baştan sonra kadar 

izleyebildim odaklanabildim. Bu da önemli bir faktördü.” (KT4) 

Doğru metaforların kullanılarak verilmek istenen mesajların katılımcılar tarafından net bir şekilde 

algılandığı bu hikâyede, kısalık unsurunun katılımcılar tarafından hikâyeye dâhil olma üzerinde bir 

etkisi olsa da en baskın etken olduğu yönünde herhangi bir bulguya ulaşılmamaktadır. 

Önerme 2: İş Bankası’nın 89. yıl reklamında kullanılan hikâyedeki kısalık unsuru, müşterilerin anlatıya 

dâhil olmasını etkilemektedir. 

Çatışma 

Reklamlarda kullanılan hikâyelerde oturmuş durumu bozup bir sorun yaratan ve bir kırılma veya dönüm 

noktası ortaya koyan sorunun çözülmesini sağlayıp izleyiciyi rahatlatan bir durumun müşterilerin marka 

tarafından verilen mesajları fark etmesine yardımcı olacağı varsayılmaktadır.  
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İş Bankası’nın 89. yıl reklamında, trenin tünele girmesiyle çocukların ortadan kaybolduğu ve çocukların 

Cem Yılmaz’ın parasının üstünü vermeyip kaçtıklarının zannedildiği bir çatışma sahnesi bulunmaktadır. 

Bu sahnenin, katılımcıların hikâyeye dâhil olmaları üzerinde ne derece etkili olduğu araştırılmak 

istenmiştir. Bu hikâyede yer alan çatışma durumunu veren kırılma noktasının katılımcıları oldukça 

rahatsız ettiği ve akabinde problemin çözülmesiyle katılımcılarda bir rahatlama duygusunun yaşandığı 

açıkça görülmektedir. Ayrıca, kırılma noktası öncesi senaryonun stabil olduğu hatta kırılma noktasına 

kadar verilen mesajlardan ziyade kırılma noktasından sonra verilen mesajların daha çok akılda kaldığı 

gözlemlenmektedir. Katılımcılara, hikâyedeki çatışma durumunun kendilerini hikâyeye kaptırmalarında 

ne kadar etkili olduğu sorulduğunda iki katılımcının da en baskın unsur olarak çatışmayı özellikle 

belirttikleri görülmektedir. 

“Sahnenin kararması ve çocukların ortadan kaybolması ile “para gitti ne oldu?” dedirtiyor reklam, 

birazcık korku unsuru var ama birazcık da merak unsuruyla duyguları yukarıya çıkarmak istemişler. 

Bir de şunu fark ettim, ben nasıl örnek olacağım yani İş Bankası kendini bir örnek olarak gösteriyor 

bunu da vurgulamışlar fazlasıyla, yine herkesin en büyük kırılma noktası o çıkış, o kararma noktası. 

…Reklamda bizim dikkatimizi çeken o karartma sahnesi sonucunda çocukların çözüm üretip geri 

dönmesi durumu var, hikayede stabil kalınmıyor,  “tren karanlığa girdi, çocuklar öteki vagona geçti, 

bir kişiye daha satış yaptılar para üstünü getirdiler. Ve müşteriye para üstünü ödediler”. Burada İş 

Bankası’nın çözüm odaklı olduğunu da vurgulamak istemiş olabilirler, önce bekleme modu, çatışma 

durumu, çözüme ulaşma durumu ve sonuca ulaşma modu. Bunlar çok küçük sübliminal mesajlar, 

reklamı oluştururken tabi müşteriye anlatmak için zıt bir karakteri de ortaya koymak zorundasınız yoksa 

oturup geçip birisi biz şöyleyiz biz böyleyiz diye anlattığında hiç kimse hatırlamıyor o yüzden evet çok 

fazla zıtlık unsurları mevcut. Bu sebepten İş Bankası’nın vermek istediği mesajları ulaştırabildiğini 

düşünüyorum, benim algım İş Bankası’na yönelik oldukça olumlu olduğundan dolayı bende daha hızlı 

ulaşmıştır” (KT3) 

“Hikâyedeki çatışma kısmı beni anlatıya oldukça dâhil etti çünkü ikna oluş kısmı da zaten orada 

gerçekleşiyor. Vaatler geçtikten sonra çocukların kaybolup parayı çaldı mı çalmadı mı kısmı geliyor ki, 

orada müşteri olarak biz bir endişe yaşıyoruz... O endişe sonuçta farklılık uyandırıyor, bir zıtlık 

yaratıyor. Hani gülmeyi beklerken bir endişe duygusu geliyor sonra rahatlama duygusu geliyor oradaki 

o farklılığı yarattığı için hikâye, uyandırıyor sizi. Tekrardan hikâyenin içine giriyorsunuz.” (KT1) 

“İlk etapta özlem ve nostalji anını hissettiğimde gülümsüyordum. Sonra komik esprili kısımları küçük-

orta-büyük filan orada da aynı şekilde eğlendim. Akabinde çocuklar kayboldu ve geri geldi, o noktada 

bende önce endişe ve sonrasında da rahatlama oldu. Modumun değiştiği nokta oydu yani yüzümün 

değiştiği nokta orasıydı.” (KT1) 

“İstikrarlı devam eden bir durumdan birden çıkıyorsunuz merak uyandırıyor… Devamında ne olacak 

tarzındaki bir merak olgusuyla birlikte direkt dikkat çekiyor.” (KT3) 

“…Seyircinin dikkatinin dağılmasına en yakın noktada bu mesajın verilmesi insanı zaten hikâyeye 

bağlayan kısım.” (KT4) 

“O çatışma, hikâyeye en etkili şekilde dâhil olmayı sağlayan unsur diye düşünüyorum.” (KT2) 

Önerme 3: İş Bankası’nın 89. yıl reklamında kullanılan hikâyedeki çatışma unsuru, müşterilerin 

anlatıya dâhil olmasını etkilemektedir. 

Mizah 

Mizah unsuru, özellikle bankacılık sektöründe “faiz, borçlandırma, geri ödeme yükümlülüğü” gibi 

negatif algıları elimine etmek için banka reklamlarında sıkça kullanılan bir unsurdur. İş Bankası’nın 89. 

yıl reklamında mizah algısının yaratılmasındaki en büyük etken Türkiye’nin mizahi yönü en kuvvetli 

kişisi olarak kabul edilen Cem Yılmaz’ın ana karakteri canlandırması olarak değerlendirilebilmektedir. 

Anlatı boyunca markanın vermek istediği mesajların büyük bir kısmının esprili bir şekilde müşteriye 

iletildiği görülmektedir. Mizahın katılımcılar tarafından algılanma süreçleri araştırmada incelenmek 

istenen bir diğer unsur olmuştur. Bu kapsamda, katılımcıların hikâyenin başkahramanı olarak Cem 
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Yılmaz’ın reklamda oynamasını başlı başına eğlenceli buldukları ve Cem Yılmaz parodilerine olan 

sempatiden dolayı hikâyenin içine dâhil oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca mizah unsurunun, 

katılımcılardan birinin anlatıya dâhil olmasında en etkili unsur olduğu da belirtilmiştir. 

“Hikayenin hem o sonuç kısmı hem de nostalji kısmı bende genel olarak olumlu bir his yarattı, neredeyse 

tüm reklamı gülümseyerek izlememi sağladı. Eğlendim diyebilirim. Hoş bir hikâye.” (KT2) 

“Genel olarak, hikâye boyunca mizah unsuru ön plan çıkıyor benim için. Doğrudan damardan etki eden 

bir şey… Merak üzerinden eğlendim. Ama tabi Cem Yılmaz figüründen dolayı eğlenceliydi, hakkını 

yadsımayalım. Ama hikâyenin kendisi de eğlenceliydi.” (KT4) 

“Küçük orta büyük diye çocukları gösterdiği sahne var ya mesela, reklam bittikten sonra aklımda kalan 

kısım o oldu. Bu reklamı ben hep küçük-orta-büyük işletmeler benzetmesini küçük-ortanca-büyük 

kardeşlerle bağdaştırma esprisi üzerinden hatırlayacağım. Böyle bir dikkat çekme yanı da vardı.” (KT1) 

Önerme 4: İş Bankası’nın 89. yıl reklamında kullanılan hikâyedeki mizah unsuru, müşterilerin anlatıya 

dâhil olmasını etkilemektedir. 

Anlatıya Dâhil Olmanın Sonuçlarına Yönelik Bulgular 

Anlatıya dâhil olan müşterilerin hikâyede verilmek istenen mesajları kolaylıkla anlayabilmeleri için 

hikâyeyi temsil eden zihinsel modellerin hikâyede oluşturulması gerekmektedir ve bu modellerin 

oluşturabilmesi için hikâye anlatıcılığının unsurlarından yararlanılmaktadır. İş Bankası’nın 89. yıl 

reklamını izlettirildikten sonra, katılımcı müşterilere anlatıya dâhil olmaya yönelik sorular sorulmuştur. 

Gelen yanıtlar değerlendirildiğinde anlatıya dâhil olma süreçlerinde herhangi bir odak problemi 

yaşamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

“Tüm reklam boyunca hikâyeye gayet odaklandım.” (KT2) 

“Hikâyede bütünlüğü bozan bir şey olduğunu düşünmüyorum, hikâyeye odaklanmamda herhangi bir 

sorun yoktu.” (KT1)  

“Cem Yılmaz’ın hikâye anlatısında izleyicilerin odaklanmasına özellikle dikkat etiğini düşünüyorum, 

yani bir hikâye akışı varsa bunu kopmadan devam ettirdiğini düşünüyorum. Bence bu reklamda da 

görülüyor Cem Yılmaz’ın hikâye anlatımında da kopmadan bir parodiyi, bir fıkrayı, bir komikliği bir 

yere bağlama şeklinde bir örgü hassasiyeti olduğunu görüyoruz. Cem Yılmaz örneği üzerinden gitmek 

gerekirse, senaryoyu o mu yazmıştır yazmamıştır bilemem ama, hikâye anlatısında izleyicinin dikkati 

dağılmadan, dikkatinin düştüğü yerde o karanlığı vererek, bir şekilde bağlama yaptığını düşünüyorum, 

kopmadan izleyebiliyorsun.” (KT4) 

“Hikâyeyi izlerken son derece yoğun odaklandım. İzlediğim ilk dakikadan beri eğlenerek izledim ve 

mesaj zaten benim kafamdaki düşünceyle birebir örtüştüğü için çok büyük bir kopukluk da yaşamadım. 

Bir de eski döneme çok vurgu olduğu için ben de retroyu çok sevdiğim için bana hitap eden bir reklam 

oldu.” (KT3) 

Kavramsal çerçevede de belirtildiği üzere, anlatıya dâhil olan izleyicilerin markaya yönelik tutumlarının 

ve inançlarının değişmesi beklenmektedir. Bu tema altında yer alan kategoride müşterilerin anlatıya 

dâhil oldukça markaya yönelik tutumlarının ne derece etkilendiği ve değiştiği değerlendirilmiştir. 

Marka Tutumu 

Bu kategoride her ne kadar müşterilerin bankaya karşı tutumlarında olumsuz bir değişme olmadığı 

görülmektedir. Aksine olumlu tutumlarının daha da pekiştiği ve negatif bir yoruma rastlanmadığı 

söylenebilmektedir. Marka tutumunu değerlendirmek için katılımcılardan “Hikâyeye dahil oldukça 

markaya ilişkin tutumum …. olmaktadır” cümlesindeki boşluğu doldurmaları istenmiştir.  

“Hikâyeye dâhil oldukça İş Bankası tarafından benim de önemsediğim bir özellik olan dürüstlüğün 

vurgulanması İş Bankası müşterisi olmaktan gurur duyduğumu düşünmeme sebep oldu. Bu da İş 

Bankası için duyduğum pozitif tutumun artmasını sağladı. Ben bir İş bankası müşterisi olmadan bile 
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keyifle bu reklamı izleyebilirim. Ortam, görsel efektler, hikâye, çocuklar parayı çaldı mı, çalmadı mı 

derken izleyiciyi içine çeken bir hikâye yaratılmış. Oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim.” (KT2) 

“Benim kafamdaki imajı birebir yansıttığı ve güvenilir bir banka algısı yarattığı için markaya ilişkin 

tutumum son derece olumludur.” (KT3)  

“Köklü bir banka tarafından bir kültürün parçası olma hissiyatı verilmesi, markaya karşı olumlu 

tutumumu pekişti diyebilirim.” (KT1) 

“Bu reklamı izlediğim zaman İş Bankası’na mevduatımı yatırmak ve İş Bankası ile çalışmak konusunda 

inisiyatif almam gerekiyormuş gibi bir hissiyat oluşturuyor ve devamlılık penceresinden bakıldığında 

“oh be iyi ki İş Bankalıymışım dedirttiriyor.” (KT4) 

Katılımcıların markaya duydukları güvene ilişkin görüşlerini görüşme içerisinde sıklıkla belirtmeleri, 

markaya karşı tutumlarının olumlu olmasının da bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir. 

“İş Bankası, güven veren bir banka diğerlerine kıyasla, güvenilirlik algısı yaratıyor bende.” (KT4) 

 Hali hazırda bankanın müşterisi olarak reklamı izleyince bankaya yönelik güven duygumda artış 

oluyor.” (KT1) 

“Özellikle en güvenilir bankalardan biri olduğunu düşünüyorum, İş Bankası’nın belli bir çizgisi var! 

Müşterisi olmaktan son derece memnunum.” (KT2) 

“Güvenilirlik bir anlamda da hızlı dönüş benim için. İş Bankası’ndan çok hızlı dönüş alıyorum özellikle 

internet bankacılığını kullandığımdan beri.” (KT3)“Güvenilir bir banka gibi geliyor bana.” (KT4) 

Önerme 5: İş Bankası 89. Yıl reklamını izleyen müşterilerin anlatıya dâhil olmalarının, markaya ilişkin 

tutumları üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

Araştırma sonucunda müşterilerin anlatıya dâhil olmaları sürecine ilişkin iki tema altında beş kategori 

ortaya çıkmıştır. Bu temalar müşterilerin anlatıya dâhil olmalarını sağlayan marka hikâyesinin temel 

unsurları ve anlatıya dâhil olmanın sonucuna yönelik değerlendirmelerle ilgilidir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Kıyasıya rekabetin yaşandığı serbest piyasa ekonomisinin hüküm sürdüğü pazarlarda, mevcut ve/veya 

potansiyel müşterisi ile markası arasında duygusal bağ kurmak isteyen pazarlama yöneticilerinin, 

pazarlama stratejisi olarak yaygınlaşan hikâye anlatıcılığı tekniğini kullanırken “iyi bir hikâye” 

oluşturmaya dikkat etmeleri gerekmektedir. İyi bir hikâye oluşturabilmek için hikâyenin sahip olması 

gereken esas unsurların ve bu unsurların müşteriyi anlatıya dâhil etme üzerindeki etkilerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Alan yazında hikâye anlatıcılığı ve pazarlama ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar 

(Caroline, 2006; Chiu vd., 2012; Stephen ve Malcolm, 2010; Kabukçu, 2017) hikâye anlatıcılığı 

tekniğinin, markanın müşterisiyle duygusal ve etkili bir bağ kurabileceğini destekler yöndedir. Her ne 

kadar hikaye anlatıcılığı ve marka ilişkisini Anlatısal Aktarım Teorisi penceresinden değerlendiren 

çalışmalara (Chiu vd., 2012; Ballester ve Sabiote, 2016; Lee ve Jeong, 2017) alan yazında rastlansa da, 

çalışmaların sayıca az olması ve TV reklamları üzerinden ele alınmamış oluşu bu çalışmanın hareket 

noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışma ile iş dünyasının ihtiyaçları ve önceki çalışmaların gelecek 

çalışmalara yönelik önerileri baz alınarak, televizyon reklamlarında kullanılan hikâye anlatıcılığı 

tekniğinin kişileri anlatıya dahil etme üzerindeki etkileri açıklanmak istenmektedir. Bu kapsamda, 

Türkiye İş Bankası müşterileriyle yapılan odak grup görüşmeleri üzerinden, televizyon reklamlarında 

kullanılan hikâye anlatıcılığı tekniği aracılığıyla, anlatıya dâhil olmayı etkileyen hikâye unsurları ve 

anlatıya dâhil olmanın sonuçları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışma, hikâye anlatıcılığı tekniği ile hazırlanmış İş Bankası markasının 89. yıl reklamının, 

müşterilerinin ilgisini çektiğini ortaya koymaktadır.  Marka  hikâyesinde bulunan dört ana unsurun 

(gerçeklik, kısalık, çatışma ve mizah) müşterinin anlatıya dâhil olması üzerinde, etkileri bulunduğu 

bulgularla desteklenmektedir. Bu dört ana unsurdan, anlatıya dâhil olunması üzerinde en etkin unsurun 

hangisi olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, bankacılık reklamlarında, hikâyeye dâhil olmada 
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en etkin marka hikâyesi unsurunun çatışma olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bu bulgusu; marka 

hikayelerindeki çatışma unsurunun, bankacılık sektörü gibi hizmet-ağırlıklı ürün üreten işletmelerin 

pazarlama iletişiminde önemli olduğuna ilişkin çalışma sonuçlarını (Chiu vd., 2012) desteklemektedir. 

Bir banka reklamı hikâyesine, önce merak duygusunu arttıran akabinde rahatlama duygusunu oluşturan 

bir çatışma durumu konulduğunda, banka reklamındaki durağanlık ve sıkıcılık ortadan kalkmaktadır. 

İzleyici, hikâyeden kopmaya başladığı anda çatışma durumu sayesinde tekrar hikâyeye 

odaklanabilmektedir. Ayrıca markanın özellikle çatışma durumundan sonrasına yerleştirdiği mesajlar 

müşterilerin ilgisini daha çok çekmiş ve mesajların hatırlanmasını kolaylaştırmıştır. Markanın çatışma 

öncesine yerleştirdiği esas mesaj küçük, orta ve büyük işletmelerin hayallerini desteklemeye yönelik 

iken; çatışma sonrası ise vurgulanan mesajlar ahlaki değerler ve müşteriye duydukları güvendir. 

Katılımcılar, çatışma öncesi verilen mesajları çok net hatırlayamamışlar ve ayrıca hikâyenin çatışma 

öncesi kısmının bir süre sonra sıkıcı bir hale geldiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların çatışma sonrasında 

verilen mesajları ise daha kolay hatırladıkları ve bu mesajlardan daha fazla etkilendikleri 

gözlemlenmiştir. 

Araştırma ayrıca anlatıya dâhil olmanın sonucunu da ortaya koymaktadır. Araştırma sonucuna göre, 

müşterilerin anlatıya dâhil olması, İş Bankası markasına yönelik hâlihazırda olumlu olan tutumlarını 

pekiştirdiklerini göstermektedir. Dolayısıyla anlatıya dâhil olmanın, müşterilerin mevcut olumlu 

tutumları üzerinde pekiştirici bir etki oluşturduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Araştırmanın başında 

anlatıya dahil olmanın markaya yönelik tutum üzerindeki etkisinin yanı sıra, müşterilerin İş Bankası 

müşterisi olmaya devam etme niyeti üzerindeki etkisi de irdelenmek istenmiş ve bu doğrultuda odak 

grup görüşmesinde katılımcılara sorular yönlendirilmiştir. Ancak anlatıya dâhil olmanın İş Bankası 

müşterisi olmaya devam etme niyeti üzerinde direkt bir etkisi bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öyle 

ki, müşterilerin İş Bankası müşterisi olmaya devam etme niyeti içinde oldukları gözlemlenmiş ancak bu 

niyetin izledikleri hikâyeden ziyade geçmiş deneyimlerine bağlı olarak oluştuğu görülmektedir. 

Dolayısıyla müşterilerin anlatıya dâhil oldukça markaya yönelik tutumlarının olumlu şekilde pekiştiği 

ancak tutumun niyete dönüşmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma her ne kadar sınırlı sayıdaki katılımcıdan elde edilen verilerle ele alınmış olsa da nitel 

görüşmelerden elde edilen bulgular, hikâye anlatıcılığına dâhil olmanın nedenlerinin ve sonucunun 

anlaşılması açısından oldukça detaylı veriler içermektedir. Araştırmada yorumlamacı yaklaşım ele 

alındığı ve bu yaklaşımın amaçları içerisinde de genellenebilirlik olmadığı için araştırma mevcut haliyle; 

hikâye anlatıcılığı tekniğinin, anlatıya dâhil olmayı etkileyen hikâye unsurlarını ve anlatıya dâhil 

olmanın sonucunu nasıl etkilediğinin anlaşılmasına ve yorumlanmasına ilişkin iç görü 

kazandırmaktadır. Dolayısıyla gelecekte yapılacak çalışmalarda daha fazla sayıda katılımcıdan veri elde 

edilmesi ile araştırmanın detaylandırılması sağlanabilir. 

Mevcut ve potansiyel müşterileriyle markaları arasında duygusal bir bağ kurulmasını isteyen pazarlama 

yöneticileri, hikâye anlatıcılığı tekniğine başvurarak özellikle bankacılık sektörünün müşteri zihninde 

yarattığı olumsuz duyguları bertaraf edebilmektedir. İş dünyası ve pazarlama yöneticileri, söz konusu 

negatif algıları yıkmak ve müşteri zihninde olumlu duygular uyandırabilmek için müşterinin ilgisini 

çekecek, hoşuna gidecek ve anlatısına dâhil edebilecek hikâyeler oluşturulabilirler. Hikâyelerden en 

yüksek verimin sağlanabilmesi için hikâyenin dikkat çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayan hikâye 

unsurlarının göz önünde bulundurulmasının gerektiği unutulmamalıdır. 

Hikâye anlatıcılığını, Anlatısal Aktarım Teorisi perspektifiyle ele almak isteyen araştırmacıların gelecek 

çalışmalarda aynı araştırma konusunu detaylandırmak için, farklı şehirlerdeki daha fazla sayıdaki 

katılımcıdan veri elde etmeleri önerilmektedir. Televizyondaki reklam mecrasından ziyade diğer reklam 

mecralarında (sosyal ağ siteleri, basılı yayın vb.) yayınlanan hikâyeler üzerinden de araştırmalar 

yapılarak çeşitlendirmeye gidilebileceği ve ilgili mecraların etkinliklerinin ölçülebileceği çalışmaların 

yapılabileceği araştırmanın bir diğer önerisi olmaktadır. Ayrıca, hikâye anlatıcılığı unsurlarının anlatıya 

dâhil olunması üzerindeki etkilerinin ve anlatıya dâhil olmanın sonucunun derinlemesine anlaşılması 

için daha fazla sayıda nitel araştırmaya gereksinim olduğu, bu sebeple bankacılık sektörü dışında başka 

sektörler (turizm sektörü, tanınmış marka olmak isteyen restoranlar, finansal danışmanlık hizmeti veren 

kuruluşlar vb.) için de araştırma konusunun desteklenebileceği önem arz etmektedir.  
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The Role of Firm Market Orientation on The Relation Between 

Customer and Selling Orientations of B2B Salespeople and Their 

Creativity in Sales  
 

 

In B2B environment the role of sales has become providing the customers with tailored 

solutions instead of just presenting the products or services and negotiating the prices. The 

diversity in customers’ needs and wants requires salespeople’s creativity in contacts with the 

customers and many organizations focus on increasing creativity in sales both at individual 

and corporate level. The purpose of this study was to study how firm market orientation 

influences salesperson’s sales orientation and customer orientation and their relationship with 

creativity in sales. In order to evaluate the research model, a questionnaire was developed by 

gathering scales which were reported as valid and reliable in previous research and applied 

as an online survey to B2B sales professionals. The data were analyzed with partial least 

squares-based structural equation modelling (PLS-SEM) procedures, using SmartPLS. The 

findings indicate that salespeople’s customer orientation has significant effect on creativity 

in sales. Furthermore, as a result of the study it was found out that firm market orientation 

influences salespeople’s customer orientation more positively rather than their sales 

orientation. These results may lead to important implications for the effective implementation 

of strategies by organizations business markets and also inspire researchers in marketing for 

enhancing the understanding with additional studies. 
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İşletmelerin Pazar Yöneliminin B2B Satış Temsilcilerinin Satış 

Yönelimi, Müşteri Yönelimi ve Satışta Yaratıcılıkları Üzerindeki 

Rolü 
 

 

B2B ortamında satışçıların rolü, müşterilere sadece ürün veya hizmetleri sunmak ve onlarla 

fiyatları müzakere etmek yerine müşterilerin sorunlarını anlamak ve onlara bu yönde özel 

çözümler geliştirmek yönünde değişmektedir. Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerindeki çeşitlilik, 

müşterilerle temas kurulan her anda satış temsilcilerinin yaratıcılığını gerektirdiğinden birçok 

kuruluş, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde satış faaliyetindeki yaratıcılığı artırmaya 

odaklanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı işletmelerin pazar yöneliminin 

satış temsilcilerinin satış yönelimi, müşteri yönelimi ve satıştaki yaratıcılıkları üzerindeki 

rolünü incelemektir. Araştırma modelini değerlendirebilmek için önceki araştırmalarda 

geçerli ve güvenilir olduğu bildirilen ölçekler bir araya getirilerek oluşturulan ölçüm formu 

B2B satış uzmanlarına online anket şeklinde uygulanmıştır. Elde edilen veri SmartPLS 

yazılımı ile Kısmi En Küçük Karelere Dayalı Yapısal Eşitlik Modelleme (PLS-SEM) 

prosedürleriyle analiz edilmiştir. Bulgular, satış temsilcilerinin müşteri yöneliminin satıştaki 

yaratıcılıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, işletmelerin pazar 

yönelimlerinin satışçıların müşteri yönelimleri üzerinde satış yönelimlerine göre daha fazla 

olumlu yönde etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçların; hem pazarlama 

araştırmacılarına yeni çalışmalar ile ilgili ilham verme açısından hem de endüstriyel 

pazarlarda faaliyette bulunan işletmelerin pazar stratejilerini belirlemede ve uygulama 

aşamalarında katkıda bulunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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1. Giriş 

Her alanda olduğu gibi endüstriyel pazarlarda da yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu pazarlarda faaliyet 

gösteren işletmeler pazar paylarını korumak ve daha da arttırabilmek için müşterileri ile kurulan 

ilişkilere vurgu yapan pazar yönelimi ve müşteri yönelimi stratejilerini benimsemektedir (Deshpande 

vd., 1993; Morgan ve Hunt 1994; Ramani ve Kumar, 2008). Tüketici pazarlarından farklı olarak 

endüstriyel pazarlarda alıcı ve satıcı ilişkisi her iki taraf için de çok daha uzun süreli bir işbirliği olarak 

görülmektedir. Satışın yalnızca bir işlem olarak değerlendirildiği dönemlerden bu işbirliği anlayışına 

geçişte işletmeler kendi kaynakları ve bilgi birikimini geniş bir tedarikçi ağı ile paylaşmakta olup nihai 

müşterilerine değer oluşturma sürecine onları da dahil etmektedir (Evans vd., 2012). 

Böyle bir çevrede satış temsilcilerinin farklı işletmelerin oluşturduğu ağdaki en önemli düğüm noktaları 

olarak görülmesi ve icra ettikleri çift yönlü iletişim faaliyeti sebebiyle hem müşterilerine hem de kendi 

işletmelerine faydalı olabilmeleri için iş tutumlarında müşteri yönelimli olmaları beklenir (Homburg ve 

Stock, 2004; Singh ve Koshy, 2012). Bununla birlikte; işletme içindeki performans baskısı nedeniyle 

uzun sürelerdir satış baskısı altında yalnızca satışı kapamaya yönelik beklentilere cevap vermeye alışmış 

satış temsilcilerinin zaman zaman kısa vadeli hedeflere de odaklanmaları yani satış yönelimlerini 

gösteren davranışları da buna eşlik etmektedir. 

B2B satış temsilcileri çalışma sürelerinin çok önemli bir bölümünü müşterilerinin faaliyet ortamlarında 

geçirerek onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını doğrudan gözlemleyerek anlamaya çalışmakla geçirmekte, 

çalıştıkları organizasyonun ürettiği ürün ve hizmetleri müşterileri için en faydalı hale getirebilecek 

sunuşları tasarlamaktadır. Böylece, müşteri tatminini sağlayacak çözümler daha ziyade satış 

temsilcilerinin satışta yaratıcılıklarına bağlı olmaktadır. Satış temsilcilerinin bireysel özellikleri ve 

yönelimlerinin bu yaratıcı faaliyetlerde etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, satış 

temsilcilerinin iş ortamında sergileyeceği bu tavırların işletmenin genel strateji ve politikalarından 

bağımsız olması beklenemez. Bu noktadan hareketle; bu çalışmada işletmelerin pazar yöneliminin satış 

temsilcilerinin satış ve müşteri yönelimlerine etkisi ve satışta yaratıcılıklarına katkısı ele alınmıştır. 

1.1. İşletmelerin pazar yönelimi 

İşletmelerin pazar yönelimi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla bütün 

organizasyon genelinde bu ihtiyaçlara yönelik cevap verebilme kapasitesini arttırmak olarak 

tanımlanmaktadır (Jaworski ve Kohli, 1993). Zaltman vd. (1982) göre bu anlayışın üç temel unsuru 

bulunur: (1) mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını ele alacak şekilde örgüt genelinde bir pazarlama 

istihbaratı sistemi kurulması, (2) bu sistem sayesinde elde edilen pazar bilgisinin tüm departmanlar 

arasında paylaşılması ve kullanılmasının sağlanması ve (3) bu bilgiler doğrultusunda tüm bölümlerin 

müşteri ihtiyaçlarına yönelik cevap verme yeteneğinin arttırılmasıdır. Pazardaki mevcut duruma ve 

gelişmelere yönelik bu duyarlılığın işletmenin operasyonel bütün süreçlerinde göz önünde tutulmasının 

sağlanması, mevcut personel ve yönetimin uygulama ve kararlarında bu yönde eğilim göstermesinin 

sağlanması ile birlikte bir işletmenin pazar yönelimli olduğundan bahsedilebilir. 

İşletmede bu dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla organizasyon değerlerinin şekillendirilmesinde en 

önemli pay üst yönetimindir (Hambrick ve Mason 1984;  Webster 1988). Üst yönetim, işletme 

stratejilerini belirlemenin yanı sıra kritik olaylarda sergilediği tavırlar ile çalışanlara doğru mesajlar 

aktarıyor olmalıdır. Bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru tüm birimlerin müşteri ihtiyaçlarına daha iyi 

yanıt verme yönünde teşvik edilmesi gerekir. Öte yandan değişen pazar koşullarında üst yönetimin 

müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek yeni ürün ve çözümlerin oluşturulması ve pazara sunulması 

yönünde sergileyeceği risk alıcı tavır da önemlidir. Alınan bu risk işletmenin belirli konularda başarısız 

olma ihtimalini arttırırken müşterilere yaklaşmaya dönük bir isteklilik mesajı verir. Öte yandan bu 

yaklaşımın başarısı organizasyon tamamının genelinde aynı şekilde benimsenmiş olmasına bağlıdır. 

İşletme içindeki farklı fonksiyonların bu tek amaç altında birleşmesi sağlanarak mevcut çatışmaların 

azaltılması gerekir (Hambrick ve Mason 1984, Webster 1988). Bu işbirliği için departmanlar arasında 

iletişimin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının arttırılması gerekir. Bunun için de farklı rol ve göreve 

sahip çalışanlardan ortak çalışma grupları oluşturularak bu kişilerin birbirilerini daha iyi anlaması ve 

pazar hakkında daha doğru bir içgörü elde etmeleri sağlanmalıdır. 
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Pazar yönelimindeki bir diğer gereklilik ise yönetimin adem-i merkeziyetçi yapısıdır. Bu şekilde tek bir 

merkezden alınan karara göre hız ve esneklik sağlanacaktır ki; bu, müşteri taleplerine yanıt vermek için 

oldukça önemlidir. Bu durumda daha yenilikçi davranışlar teşvik edilebilir hale gelir. Aynı şekilde 

işletmenin neyi ödüllendirdiği de çalışanlara aktarılan mesajların onlar tarafından en iyi şekilde 

anlaşılmasını sağlaması açısından önemlidir.  

İşletmelerin pazar yöneliminin iş sonuçlarına olan etkisi farklı çalışmalarda ele alınmıştır (Dunn vd., 

1994). Bununla birlikte, bu yönelimin başarıya ulaşması için her bir çalışan bazında da aynı doğrultuda 

etkiler yaratılması gereklidir (Carr ve Lopez, 2007). Bu çalışmada işletmelerin pazar yöneliminin satış 

temsilcilerinin satış yönelimi ve müşteri yönelimine etkileri ele alınmıştır.  

H1: İşletmelerin pazar yönelimi arttıkça satış temsilcilerinin satış yönelimi de artar. 

H2: İşletmelerin pazar yönelimi arttıkça satış temsilcilerinin müşteri yönelimi de artar. 

1.2. Satış temsilcilerinin satış yönelimi ve müşteri yönelimi 

Pazarlama anlayışının işletmelerde satış temsilcileri tarafından benimsenerek yalnızca satış hedeflerine 

odaklanmak yerine müşteriler ile her iki tarafa da değer katan uzun vadeli ilişkiler geliştirmeye yönelik 

uygulanması müşteri yönelimi olarak tanımlanmaktadır (Saxe ve Weitz, 1982). Bu anlayışta satış 

temsilcileri hedef pazardaki mevcut ve potansiyel müşterilerini çok yakından takip ederek onlara değer 

yaratacak bilgileri bir araya getirmeye çalışırlar (Slater ve Narver, 1995). Rakiplerin faaliyetlerini takip 

etmeyi de barındıran bu düşüncede satış temsilcileri, müşterilerinin kendi ürün ve hizmetlerini 

tasarlamalarından başlayıp bu ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasına kadar olan bütün iç süreçlerini 

anlayarak onların ürün ve hizmetlerini iyileştirmek veya süreçlerini geliştirmeyi yalnızca satış yapmanın 

ötesinde tutarlar (Schwepker ve Good, 2012). 

Müşteri yönelimli satış temsilcileri, müşterileri ile kurdukları bu ilişkilerde üzerlerine düşen rollerin 

öneminin farkındadır ve öncelikle müşterilerinin kendi istek ve ihtiyaçlarını en doğru bir şekilde ifade 

etmelerine yönelik bir zemin hazırlarlar. Elde ettikleri bilgiler doğrultusunda müşterilerine özel olarak 

hazırladıkları farklı alternatiflerin olumlu ve olumsuz taraflarını da objektif bir şekilde müşterilerine 

anlatarak onların en doğru bir şekilde seçim yapmalarına ve karar vermelerine yardımcı olmaya çalışırlar 

(Saxe ve Weitz, 1982). Müşterilerinin güvenini kazanarak (Schwepker, 2003) uzun vadeli müşteri 

tatmini yaratmak isteyen satış temsilcileri (Joshi ve Randall, 2001) tüm faaliyetlerinde kendi 

işletmelerinin müşterilerin bu ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesini de göz önünde tutarlar 

(Pettijohn vd., 2007). 

Satış yönelimi ise daha ziyade sigorta vb. aranmayan mallar olarak tabir edilen müşterilerin para ve 

zaman ayırmak istemediği ürünlerin satış başarısında etkilidir. Bu gibi ürünlerin satışı için satış 

temsilcilerinin satış yönelimi önemlidir. Satış yönelimi, satış temsilcilerinin işletmenin satış çabalarını 

en çok kar elde edecek şekilde yoğun bir şekilde göstermesidir. Bazı işletmeler bu yönelimi canlı tutmak 

için satış temsilcilerine kısa vadeli satış hedeflerini gerçekleştirmeleri durumunda satış primi vb. 

şeklinde ödüller sunmaktadır.  

Satış yöneliminde, satışa odaklanan bir satış temsilcisi müşterisinin yalnızca belirttiği sorunları ya da 

talepleri ile ilgilenir. Kar marjlarının azaldığı ve rekabetin arttığı günümüz pazar koşullarında 

işletmelerin kısa vadeli satış başarısının peşinde durması pek tabii ki anlaşılır bir konudur. Bu olmaz ise 

müşteriler ile uzun vadeli ilişki kuracak işletme de kalmayacaktır. Ayrıca, müşterileri anlamak için 

harcanan sürenin müşterilerin alım sürecini daha da karmaşık bir hale getirebileceği ve satış fırsatının 

daha hızlı bir rakip tarafından ele geçirebileceği yani bu çabaların maliyetinin karşılığının tam olarak 

alınamayacağı durumlar da söz konusu olabilmektedir (Thompson vd., 2005). Dolayısıyla, satış 

temsilcilerinin müşteri yönelimi ve satış yöneliminin her ikisini de farklı koşullara göre optimum 

düzeyde bir araya getirmesi gerektiği söylenebilir (Clee ve Wicklund, 1980).  

Daha önce yapılan birçok araştırmada müşteri yönelimi ile satış performansı arasında olumlu bir ilişki 

tespit edilmiştir (Franke ve Park, 2006; Wachner vd., 2009, Schwepker ve Good, 2012). Bu çalışmada 

ise satış yönelimi ve müşteri yöneliminin satışta yaratıcılık üzerine etkileri ele alınmıştır. 
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H3: Satış temsilcilerinin satış yönelimi arttıkça satışta yaratıcılıkları da artar. 

H4: Satış temsilcilerinin müşteri yönelimi arttıkça satışta yaratıcılıkları da artar. 

1.3. Satışta Yaratıcılık 

Günümüzün rekabetçi yapısında inovasyon örgüt başarısı için en temel faktörlerden biridir ve satış 

fonksiyonu da inovasyonun oluşturulması ve müşterilere ulaştırılması konusunda önemli bir rol üstlenir. 

Yeni müşteriler bulmak, müşterilerin bazen kendilerinin bile farkında olmadıkları ihtiyaçlarını 

belirlemek ve bu ihtiyaçlara yönelik özel çözümler geliştirmek satış faaliyetlerinde yaratıcı düşünmeyi 

gerektirir (Wang ve Netemeyer, 2004). Yaratıcılık yalnızca belirli insanlara has kişisel bir özellik ya da 

beceri olmayıp her kişide farklı seviyede ortaya çıkabilen davranışlar olarak ele alınmalıdır (Amabile, 

1983). Örgüt içerisinde, her fonksiyondan farklı seviyelerde yaratıcılığa ihtiyaç bulunmaktadır. Satış 

literatürü incelendiğinde çözüm satışı ve müşteri yönelimine ilişkin birçok çalışma görülebilirken satış 

temsilcilerinin yaratıcılığına ilişkin çalışmaların görece daha az olduğu anlaşılmaktadır (Evans vd., 

2012). Kişisel satışta yaratıcılığının keşfedilmesi güçlü müşteri ilişkileri oluşturarak rekabet avantajı 

elde etmek yönünde önemli bir içgörü sağlayacaktır.  

Yaratıcı satış, satış temsilcilerinin iş davranışlarında yeni fikirler oluşturması ve bunları davranış 

biçimlerine yansıtması olarak nitelenmektedir (Wang ve Netemeyer, 2004). Yaratıcılığı yüksek satış 

temsilcileri, hizmet verdikleri pazarlarda müşteriler ve rakiplerden elde ettikleri bilgileri kendi becerileri 

ile işleyip görev yaptıkları işletmenin ürün ve hizmetleri ile bağıntılar kuracak yeni fikirler geliştirir. 

Satışta yaratıcılık genel olarak üç şekilde vuku bulur: satış temsilcisi (1) eski bir problem için yeni bir 

çözüm geliştirir, (2) bu eski probleme farklı bir perspektiften yaklaşır, (3) göz ardı edilmiş veya yeni 

belirmiş bir problemi tanımlar ve çözer. Bu sorunlar müşteri ilişkileri yönetiminde, lojistikte, şirket içi 

iletişimde veya daha farklı alanlarda olabilir.  

Buna ilaveten satış temsilcileri satış sunumlarını yaparken, müşteri ile uyum sağlayıcı davranışlar 

geliştirirken, bilgi ve becerilerini müşterilere aktarırken, itirazları yönetirken de yaratıcı olabilir 

(Moncrief, 1986). Tek bir yöntemin tüm koşullarda geçerli olmasını beklemek yetersiz bir çaba iken 

satış temsilcilerinin yaratıcılığı onları bu bahsedilen görevlerde başarıya ulaştırabilecek çok sayıda 

alternatif geliştirebilmeleri ile alakalıdır. Bu yeni fikirlerin müşteriler ile kurulan ilişkilerde başarılı bir 

şekilde uyarlanması işletmenin genel performansına da olumlu yansıyacaktır. 

2. Yöntem 

Araştırma ele alınan değişkenler ve araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
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Araştırma hipotezlerini test etmek için gerekli veri endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren ve kurumdan 

kuruma satış yapan (B2B) satış temsilcilerinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Sonuç olarak 16 farklı 

işletmeden toplam 214 satış temsilcisinden veri toplanmış olup katılımcıların demografik özellikleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Araştırma Örneklemine İlişkin Demografik Özellikler 

Demografik özellikler Yüzde 

Cinsiyet  

Erkek 90,2 

Kadın 9,8 

Eğitim  

Lise 5,6 

Lisans 79,9 

Lisansüstü 14,5 

Yaş  

<26 12,1 

26-32 31,8 

33-39 44,9 

>39 11,2 

Satış Tecrübesi  

0-2 yıl 16,4 

 3-5 yıl 25,2 

 6-8 yıl 19,2 

9-12 yıl 22,9 

>12 yıl 16,3 

Kullanılacak anket formunda yer almak üzere, değişkenlerin her birini ayrı ayrı değerlendirecek ölçekler 

tespit edilmiştir. Kullanılacak ölçeklerin belirlenmesi aşamasında alanında kabul görmüş, geçmişte 

birçok farklı çalışmada geçerlilik ve güvenilirlikleri sağlanmış ölçeklerin tercih edilmesine dikkat 

edilmiştir. Tüm kavramlar Beşli Likert Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. 

İşletmelerin Pazar Yönelimi için Pelham (2009) tarafından geliştirilen beş ifade, Satışta Yaratıcılık için 

Wang ve Netemeyer (2004) tarafından geliştirilen beş ifade, Satış temsilcilerinin Satış ve Müşteri 

Yönelimi için ise Saxe ve Weitz’in (1982) çalışmalarından alınarak oluşturulan on altı ifadeden 

yararlanılarak toplam yirmi altı ifadelik bir ölçüm formu kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Bu amaç ile Kısmi En 

Küçük Karelere Dayalı Yapısal Eşitlik Modelleme (PLS-SEM) tercih edilmiş olup yazılım olarak 

SmartPLS 2.0 kullanılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizinde 500 örneklemli bootstrap yöntemi ile 

sınanmış olup sonuçta tüm ifadeler için 0,60 üzerinde faktör yükü elde edilmiştir (t>2,57, p<0,01). Bu 

bulgular Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir.  
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Tablo 2: İşletmelerin Pazar Yönelimi Ölçeğine İlişkin Faktör Yükleri 

No İşletme Pazar Yönelimi Ölçeği 
Faktör 

Yükü 

1 
Tüm yöneticilerimiz bir bütün işletmemizin müşteri değeri oluşturulmasına nasıl katkıda 

bulunacağını bilir. 
0.793 

2 
Şirketimiz, olumsuz müşteri memnuniyeti durumlarına organizasyon genelinde hızlı bir 

şekilde cevap vermektedir. 
0.747 

3 
Şirketimizin stratejileri büyük ölçüde müşterilerimiz için değer yaratma anlayışımızdan 

kaynaklanmaktadır. 
0.752 

4 
Şirketimizin rekabet stratejisi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamamız 

üzerine kuruludur. 
0.779 

5 
Şirketimizdeki tüm departmanlar hedef pazarlarımıza hizmet etmeye duyarlıdır ve 

doğrultuda katkı sağlar. 
0.788 

 

Tablo 3: Satış Yönelimi ve Müşteri Yönelimi (SOCO) Ölçeğine İlişkin Faktör Yükleri 

No Satış Yönelimi Ölçeği 
Faktör 

Yükü 

1 Müşteriler satın almak istemese bile ısrarla ürünleri satmaya çalışırım. 0.793 

2 Ürünü satabilmek için müşteri ihtiyacına uygun olmasa bile, uygunmuş gibi tanıtırım. 0.747 

3 Ürünün özellikleri hakkında müşteriyi tam olarak bilgilendirmeye gerek görmem. 0.752 

4 Ürünlerin özelliklerini abartarak anlatırım. 0.829 

5 Satış yapabilmek için rakipler ile ilgili yanlış bilgi verdiğim olur. 0.813 

6 Müşterilere satın almaları için ısrar ederim. 0.747 

7 Ürünleri güzel sözlerle tanıtıp güzel göstermeye çalışırım. 0.792 

8 Ürünün olumsuz yönlerini gizleyerek sürekli olumlu yönlerini vurgularım. 0.829 

 Müşteri Yönelimi Ölçeği  

1 Müşteri isteklerini hızla karşılayabilmek hoşuma gider. 0.813 

2 Müşterilerimi memnun etmekten hoşlanırım. 0.827 

3 Müşteriye hizmet etmekten zevk duyarım. 0.792 

4 Müşterilerimin kendi amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olurum. 0.811 

5 Müşterilerimi dikkatli bir şekilde dinlerim.  0.803 

6 Müşterilerimin istek ve ihtiyaçlarını benimle paylaşmasını desteklerim. 0.797 

7 Kendi amaçlarıma müşterilerimin memnuniyeti yoluyla ulaşırım. 0.802 

8 Müşterilerimin problemlerini ve endişelerini kolaylıkla anlarım. 0.822 

 

Tablo 4: Satışta Yaratıcılık Ölçeğine İlişkin Faktör Yükleri 

No Satışta Yaratıcılık Ölçeği 
Faktör 

Yükü 

1 Satış sunumlarını yenilikçi yöntemlerle yaparım. 0.841 

2 Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yeni fikirler geliştiririm. 0.825 

3 Yeni müşteri problemleri için çok sayıda alternatif üretir ve bunları değerlendiririm. 0.785 

4 Eski sorunlara karşı yeni yaklaşımlar sergilerim. 0.816 

5 Yaratıcı satış fikirleri üretirim. 0.808 

PLS yöntemi her ne kadar örneklem sayısı ile ilgili bir sınır içermese de araştırma modelinde kendisine 

en fazla ifade atanan değişken göz önüne alınarak bu değişkene bağlı ifade sayısının on katı kadar bir 

örneklem olması tavsiye edilmektedir (Chin, 1998; Hair vd., 2011). Bu araştırmadaki örneklem miktarı 

bahsedilen kurala uygundur. 
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Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda yapı geçerliliği Hair vd. (2014, s. 121) tarafından belirtilen 

koşullara göre sınanmış olup yakınsama geçerliliği (convergent validity) ve ayrışma geçerliliği 

(discriminant validity) elde edilmiştir. Değişkenlere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 5’te, 

korelasyon analizi sonuçları ise Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 5: Güvenilirlik Analizi 

No Değişkenler 
Composite 

Reliability 

Cronbach’s 

Alpha 

1 İşletmelerin Pazar Yönelimi 0,946 0.933 

2 Satış Temsilcilerinin Satış Yönelimi 0,905 0.877 

3 Satış Temsilcilerinin Müşteri Yönelimi 0,928 0.883 

4 Satışta Yaratıcılık 0,906 0.891 

Tablo 6: Korelasyon Analizi 

No Değişkenler AVE √AVE 
Pazar 

Yönelimi 

Satış 

Yönelimi 

Müşteri 

Yönelimi 

Satışta 

Yaratıcılık 

1 İşl. Pazar Yönelimi 0.717 0.846 1    

2 ST Satış Yönelimi 0.784 0.885 0.241 1   

3 ST Müşteri Yönelimi 0.811 0.900 0.788 0.114 1  

4 ST Satışta Yaratıcılık 0.906 0.951 0.431 0.072 0.355 1 

        

Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için PLS analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

işletmelerin pazar yönelimi satış temsilcilerinin satış yönelimine (β=0.241; p<0.01; t=2.813; R2=0.058) 

ve müşteri yönelimine  (β=0.788; p<0.01; t=13.162; R2=0.621) olumlu ölçüde katkıda bulunmaktadır. 

Bu nedenle H1 ve H2 kabul edilmiştir. Satış temsilcilerinin satışta yaratıcılıkları üzerinde ise satış 

yönelimlerinin bir rolü saptanamamıştır  (β=0.032; p>0.01; t=0.597; R2=0.127). Aksine, müşteri 

yöneliminin satışta yaratıcılığa olumlu etkisi gözlenmiştir  (β=0.352; p<0.01; t=4.119; R2=0.127). Bu 

nedenle H3 reddedilmiş, H4 ise kabul edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 7’de özetlenmiş olup regresyon 

katsayıları Şekil 2’de, bootstrap işlemi sonucu elde edilen t değerleri ise Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 7: PLS Analiz Sonuçları 

No Değişkenler 
Satış 

Yönelimi 

Müşteri 

Yönelimi 

Satışta 

Yaratıcılık 
R2 

1 İşletmelerin Pazar Yönelimi 0.240* 0.788*   

2 Satış Temsilcilerinin Satış Yönelimi   0.031 0.058 

3 Satış Temsilcilerinin Müşteri Yönelimi   0.351* 0.621 

4 Satışta Yaratıcılık    0.127 

 * p<0.01     

Şekil 2: PLS Yol Analizi Regresyon Katsayıları 
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Şekil 3: PLS Yol Analizi t Değerleri 

 

4. Sonuç ve tartışma 

Araştırmanın önemli bir sonucu olarak işletmelerin pazar yöneliminin satış temsilcilerinin müşteri 

yönelimi üzerinde güçlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (β=0.788; p<0.01; R2=0.621). Müşteri 

yönelimi kavramı, pazarlama anlayışının satış temsilcileri tarafından bireysel bazda uygulanması olarak 

tanımlanmakta olduğundan çalışmanın bu sonucu araştırma öncesi beklentiler ile uyumludur. Bununla 

birlikte; işletmelerin pazar yönelimlerinin satış temsilcilerinin satış yönelimleri üzerinde de etkisi 

saptanmıştır (β=0.241; p<0.01; R2=0.058). Burada dikkat çeken husus her iki ilişkide tespit edilen 



 
  

 
163 

 

kuvvet arasındaki farklılıktır. Açıkça görülmektedir ki pazar yönelimli işletmelerde satış temsilcileri 

müşterilerine daha fazla odaklanmakta, onların sorun ve ihtiyaçlarına çözüm getirebilmek üzere daha 

serbestçe hareket edebilmektedirler.  

Satış yönelimi ile pazar yönelimi arasında bir ilişki çıkması aslında şaşırtıcı değildir. Çünkü başarılı 

satış temsilcileri müşteri özelinde, değişen ortam ve zaman koşullarını da göz önüne alarak satış 

yönelimli ve müşteri yönelimli davranışlarını ideal bir biçimde harmanlayarak göstermektedir. 

Müşterinin içinde bulunduğu duruma göre satış işleminin bazen daha hızlı ve basit süreçlerde 

tamamlanması gerekir. Araştırma sonuçları bu durumu desteklemektedir. 

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç ise satış temsilcilerinin satışta yaratıcılıkları üzerinde müşteri 

yönelimlerinin etkisi olduğudur (β=0.352; p<0.01; t=4.119; R2=0.127). Buna karşın satış yöneliminin 

satışta yaratıcılık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanmamıştır (β=0.032; p>0.01; 

R2=0.127). Bu sonucun değerlendirmesinde satışı hızlıca kapatmak isteyen bir satış temsilcinin müşteri 

özelinde farklı alternatifler geliştirerek zaman kaybetmek istememesi ve gerek satış temsilcisinin kendi 

deneyimlediği gerekse işletme tarafında kendisine aktarılan yöntemler ile sonuca gittiği düşünülebilir. 

Satışta yaratıcılık pek tabii ki yalnızca işletmenin pazar yönelimine ve satış temsilcilerinin müşteri 

yönelimine bağlı değildir. Satışta yaratıcılık değişkenin araştırma sonucunda tespit edilen açıklanan 

varyans değerinin düşük olması buna bağlanabilir. Yaratıcı satış davranışlarında hem kişisel diğer 

özelliklerin ve hem de organizasyona ait diğer faktörlerin bulunması beklenebilir. 

Bu sonuçlar; satışta yaratıcılık için işletmelerin pazar yöneliminin önemini vurgulamaktadır. Bununla 

birlikte araştırmada kullanılan örneklemin küçük olması araştırmanın bir kısıtı olarak görülebilir 

(n=214). Gelecekteki araştırmalarda daha farklı endüstrilerden alınmış daha büyük bir örneklem 

kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, bu araştırmanın duygusal zeka vb. kişisel özellikleri içeren 

değişkenler ile veya ücretlendirme ve ödüllendirme sistemi, eğitim vb. örgütsel değişkenler ile 

zenginleştirilerek yapılması kıymetli başka bulguların elde edilmesine yol açabilir. Araştırmacılara bir 

diğer öneri ise satış temsilcilerinin yaratıcı satış davranışları için gerçek performans verilerinin 

kullanılabileceği bir işletmede çalışma yapılmasıdır.  
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A Study for Measuring The Effects of Word of Mouth Marketing 

Activities in The Preference of High-Speed Train Passengers  
 

 

According to marketing experts, the easiest way to sell a product is to address the basic needs 

that consumers identify as sensitive points and the existence of the hidden weaknesses of 

human psychology. The companies, which set out from the concept of marketing, have tried 

to make the goods they produce and the services they offer into a brand, from the past to the 

present. And consumers have begun to share when they are satisfied or encounter a problem 

with any product or any service that they bought. Now, in the new strategies applied, firms 

see their customers as both buyer and people who market their products to other customers. 

This strategy will enable the users of the product and brand to communicate their satisfaction 

by word of mouth communication, and thus, the product and brand satisfaction information 

will spread rapidly and the product and brand mentioned above will gain superiority over 

competing products and brands and their sales will increase rapidly. 

 

The HST (High Speed Train), which was first opened on March 13, 2009 between Ankara-

Eskişehir line and then expanded its transportation network with Konya-Ankara, Eskişehir-

Konya, İstanbul-Ankara and Konya-İstanbul High-Speed Lines, reached approximately 

45.000.0000 number of passengers by the end of last year and it increases the importance of 

passengers' preference of transportation vehicles. In this paper, the effect of word of mouth 

communication on YHT passengers will be investigated by face-to-face survey, and the 

results will be analyzed by SPSS program and the results will be interpreted. 

 

 

Word of Mouth Marketing (WOMM), Word of Mouth Communication, High Speed Train, 

Consumer Preference Criteria 
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Yüksek Hızlı Tren Yolcularının Tercihlerinde Ağızdan Ağıza 

Pazarlama Faaliyetlerinin Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma 
 

 

Pazarlamacılara göre bir ürün satmanın en kolay yolu, tüketicilerin hassas noktaları olarak 

belirledikleri temel ihtiyaçlara hitap edilmesi ve insan psikolojisinin gizli zaaflarının 

olmasıdır. Pazarlama kavramından yola çıkan firmalar, geçmişten günümüze kadar ürettikleri 

malları, sundukları hizmetleri marka haline getirmeye çalışmışlardır. Tüketiciler de herhangi 

bir ürün konusunda veya aldıkları bir hizmet hakkında memnun kaldıklarında ya da herhangi 

bir problemle karşılaştıklarında paylaşmaya başlamışlardır. Artık uygulanan yeni 

stratejilerde işletmeler müşterilerini hem satın alan kişiler şeklinde hem de ürünlerini diğer 

müşterilere pazarlayan kişiler şeklinde görmektedirler. Bu strateji, ürün ve markayı kullanan 

kişilerin memnuniyetlerini ağızdan ağıza iletişim yoluyla iletmeleri ve bu sayede oluşan ürün 

ve markaya ilişkin memnuniyet bilgisinin hızlı bir şekilde yayılarak, bahsi geçen ürün ve 

markanın, rakip ürün ve markalara oranla üstünlük kazanmasını ve bunların satışlarının hızla 

artışa geçmesini sağlayacaktır. 

İlk kez 13 Mart 2009 tarihinde Ankara-Eskişehir hattı arasında işletmeye açılarak daha sonra 

Konya-Ankara, Eskişehir-Konya, İstanbul-Ankara ve Konya-İstanbul Hızlı Tren hatları ile 

ulaşım ağını genişleten YHT (Yüksek Hızlı Tren) geçen yılın sonuna kadar yaklaşık olarak 

45 milyon yolcu sayısına ulaşarak, yolcuların ulaşım aracı tercihleri içerisindeki önemini 

arttırmaktadır. Bu çalışmada ağızdan ağıza iletişimin YHT yolcuları üzerindeki etkisi, yüz 

yüze anket çalışması ile araştırılarak, elde edilen bulgular SPSS programında istatistik analize 

tabi tutularak sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

 

Ağızdan Ağıza Pazarlama (WOMM), Ağızdan Ağıza İletişim, Yüksek Hızlı Tren, Tüketici 

Tercih Kriterleri 
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Giriş 

Günümüz bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler sayesinde insanlar arası mesafe kısalmakta ve iletişim 

de kolaylaşmaktadır. Bu aşamada iletişim içerisinde olunan aile, arkadaşlar ve diğer önem verilen 

kişilerin, kişisel iletişim kaynaklarından gelen her türlü bilgi ve tavsiyede herhangi bir ticari kazanç 

kaygısı bulunmaması ağızdan ağıza iletişimi güçlü bir iletişim şekli haline getirmektedir. Bu durum 

ağızdan ağıza pazarlama yani WOMM (Word of Mouth Marketing) adı verilen stratejiyi ortaya 

çıkarmaktadır. WOMM insanların diğer insanlara ürün ya da hizmetlerden söz edebilmek amacıyla bir 

sebep sağlamak ve bunların oluşmasını kolay hale getirmek anlamında kullanılmaktadır. Satın alınan 

ürün veya hizmetlerle ilgili karar verme aşamasında ticari kaygısı olmayan mesajlara daha fazla güven 

duyulmaktadır. Bu yüzden tüketiciler üzerinde, ağızdan ağıza haberleşme yoluyla paylaşılan bilgi ve 

görüşler oldukça etkili olmaktadır. İşletmeler tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisini 

gözlemledikleri ağızdan ağıza pazarlamayı, geleneksel pazarlamadan daha az maliyetli ve etkili 

buldukları için tercihlerini bu yönde değiştirmektedirler.  

Kavramsal Çerçeve: Ağızdan Ağıza Pazarlama 

Kavramsal olarak ağızdan ağıza pazarlamayı ilk defa inceleyen araştırmacılardan olan Arndt (1967) 

tarafından, ağızdan ağıza pazarlama, ticari amaç taşımadan, bir mal ya da hizmetin ilgisini çektiği iki ya 

da ikiden fazla tüketici arasında gerçekleşen sözel iletişim biçimi olarak tanımlanmaktadır (Woodside 

ve Delozier, 1976). Kotler ve Armstrong (2004) ise ağızdan ağıza pazarlamayı, bir mal ya da hizmete 

ilişkin hedef kitle ile bilgiyi paylaşan tüketiciler arasında oluşan bir iletişim aracı olarak ifade etmekte 

ve AAP’nın geri bildirim fırsatı ve bireyler ile ilgili olması sebebiyle daha etkili olduğu vurgusu 

yapmaktadır (Kotler ve Armstrong, 2004: 476). 

Günümüzde gittikçe artan rekabet ortamında,  teknolojik kitle iletişim araçlarının da hızla gelişmesiyle 

birlikte, hedef kitle potansiyelindeki tüketicilere ulaşmak daha kolay hale gelmiş olsa da etkili bir 

iletişim aracı olarak görülen AAP’nın önemi gittikçe artış göstermiştir. Dolayısıyla işletmeler AAP’nın 

ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavramak ve bu geleneksel iletişim aracından en etkin şekilde 

yararlanmak için birtakım stratejik planlar geliştirmek durumundadırlar. Fakat öncesinde, AAP’nın 

tanımı, kapsamı, pazarlama açısından önemi gibi hususları detaylı bir şekilde incelemek ve anlamak 

gereklilik arz etmektedir (Arora, 2007: 52). 

Ağızdan ağıza pazarlamanın diğer geleneksel pazarlama araçlarından daha etkili olmasının ve gittikçe 

önem kazanmasının nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Silverman, 2007); 

• Ağızdan ağıza pazarlamanın etkileyicilik ve ikna edicilik yönü oldukça kuvvetlidir. Çünkü bu 

iletişim türünde bilgiler, işletmeden hiçbir menfaati olmayan bireyler tarafından aktarılmaktadır. 

• Ağızdan ağıza pazarlama tüketicilerin tecrübe etmeleri yoluyla bilgilerini satın alma 

düşüncesinde olan tüketicilerle paylaşma tekniğidir. 

• Ağızdan ağıza pazarlama, bilgi aktaran tüketicinin ürünlerin pazarlayıcı olmaması, oldukça 

objektif ve bağımsız olmasından dolayı güvenirlik ve dürüstlük niteliği taşımaktadır. 

• Ağızdan ağıza pazarlama, sadece iletişime katılanlara hitap etmesi sebebiyle bireye özgü ve 

bütüncüldür. 

• Ağızdan ağıza pazarlama tüketici odaklıdır çünkü, iletişimin kimlerle kurulacağına ve 

tecrübelerin kimlere ve nasıl aktarılacağına tüketici karar vermektedir. 

• Ağızdan ağıza pazarlama, güvenilir bilgiye kolayca ulaşılabilmesinden dolayı tüketicilere 

zaman kazandırmaktadır. 

• Ağızdan ağıza pazarlamada bilgiyi yaymanın ve bilgiye ulaşmanın maliyeti oldukça düşüktür. 

Bununla birlikte, internetteki güncel oluşum alanları, cep telefonları ve birbirinden farklı görselliğe 

ilişkin reklam çeşitleri pazarlama içerisinde AAP’nın alanının daha da genişlemesini sağlamıştır. AAP, 

üretici, mal ya da hizmetten bağımsız bir kavramdır ve bir defa AAP iletişimi sağlandıktan sonra bu 
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iletişimin hızlı bir şekilde yayılarak devam edeceği yönünde değerlendirmelerde bulunulmaktadır 

(Arora, 2007: 51). 

Araştırma Metodolojisi 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı; ağızdan ağıza iletişimden faydalanılarak oluşturulan ağızdan ağıza pazarlama 

faaliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde incelemek ve bir seyahat aracı olan YHT yolcuları üzerindeki 

etkilerini ortaya çıkarmaktır. 

Ağızdan ağıza pazarlama konusunun literatürde halen incelenmekte olan güncel bir konu olması, 

Türkiye’de ağızdan ağıza pazarlamanın ulaşım sektöründe yeteri kadar araştırılmaması ve işletmelerde 

henüz tam olarak uygulanamaması ise bu çalışmanın hem literatüre hem de uygulamada sağlayıcı katkı 

açısından önemini ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın Varsayımları ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın amacına uygun ve Ankara-Eskişehir hattı YHT yolcularına uygulanmasına yönelik 

hazırlanan anket formlarının, araştırmaya katılan yolcular tarafından içtenlikle ve dürüst bir şekilde 

yanıtlanacağı ve konuya ilişkin genel görüşleri yansıttığı varsayılmıştır. Bu araştırmanın kuramsal 

çerçevesi, ulaşılabilen alan yazın, görgül uygulaması ise Ankara-Eskişehir hattı YHT yolcuları ile 

sınırlıdır. Aynı zamanda bu araştırma evrenin oldukça geniş bir alana yayılması, zaman ve maliyet 

tasarrufu sebebiyle Ankara-Eskişehir hattı YHT yolcuları ile sınırlı tutulmuştur. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni Ankara-Eskişehir hattı arasında seyahat eden YHT yolcularından oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise yüzyüze anket yöntemi ile ulaşılan 397 YHT yolcusudur. Örnekleme ait 

demografik bilgiler Tablo-1’de yer almaktadır. 

Tablo-1.Örnekleme Ait Demografik Bilgiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemi 

Araştırmada kullanılan veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Kullanılan anket formunda yer alan 

ifadeler, Kutluk (2012)’nin tez çalışması kapsamında Frenzen ve Nakamoto(1993), Bansal ve Voyer 

(2000), O’cass ve Grace (2004), Kılıçer (2006) ve Deveci (2010)’dan  uyarlayarak kullanmış olduğu 

ifadelerden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ve 

Demografik 

Özellikler 

Frekans 

(397) 
%(100,0) 

Demografik 

Özellikler 

Frekans 

(397) 
%(100,0) 

Cinsiyet   Yaş   

Kadın 188 47.4 18-25 169 42.6 

Erkek 209 52.6 26-30 53 13.4 

Medeni Durum   31-40 91 22.9 

Evli 161 40.6 41-50 41 10.3 

Bekâr 236 59.4 51 ve üzeri 43 10.8 

Meslek Eğitim Düzeyi 

Memur 93 23.4 İlköğretim 10 2.5 

İşçi 34 8.6 Lise 32 8.1 

Serbest Meslek 30 7.6 Ön lisans 27 6.8 

Emekli 40 10.1 Lisans 234 58.9 

İşsiz 10 2.5 Lisansüstü 94 23.7 

Ev Hanımı 15 3.8  

Öğrenci 155 39.0 

Diğer 20 5.0 
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tavsiye alıp verme hakkında genel sorular, ikinci bölümde satın alma tercihleri ve AAP’ye yönelik 

tutumları içeren sorular ve üçüncü bölümde ise AAP faaliyetlerini tespit etmeye yönelik 5’li likert tipi 

bir ölçek bulunmaktadır. 

Katılımcıların ifadelere 5’li Likert Ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 

3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) cevap vermeleri istenmiştir. Ayrıca anket 

uygulaması yüz yüze anket yöntemiyle klasik olarak yapılmıştır. Araştırmada analiz yöntemi olarak 

nicel veri analizi tercih edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22.0 Statictic paket programı kullanılmıştır. 

Araştırma bulguları kapsamında ise frekans analizi, bağımsız örneklem t testi ve one way anova testi 

analizleri kullanılmıştır. 

Araştırmada Kullanılan Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenilirliği 

Araştırmada kullanılan AAP ölçeğine ait açımlayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizi sonuçları 

Tablo-2’deki gibidir. 

Tablo-2.Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği Güvenilirlik ve Faktör Analizi Sonuçları 

Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği Alt Boyutları 
Faktör 

Yükleri 

Toplam 

Varyans 

Cronbach’ 

Alpha 

1. Faktör: Olumlu/Olumsuz Deneyim Paylaşımı  

 

 

 

16.777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.804 
 

12.YHT seyahatinden memnun kalmadığımda sosyal medyada 

olumsuz duyurum yaparım. 

0.732 

7.Sosyal medyadaki yorumlar (olumlu-olumsuz) YHT ile 

seyahat seçimimi etkiler. 

0.730 

3.YHT hakkındaki olumsuz duyurumlardan etkilenirim. 0.672 

15.YHT seyahati ile ilgili çok olumsuz duyurum varsa oradan 

hizmet satın almayı düşünmem. 

0.655 

2. Faktör: Tavsiye Alma  

 

15.972 
5.YHT’den hizmet almadan önce aileme ve yakınlarıma 

danışırım. 

0.815 

4.YHT ile seyahat etmeden önce bir bilgi kaynağına danışırım. 0.716 

10.YHT seyahatinden hizmet satın alacaksam ailem ya da en 

yakın akrabalarımın bilgisine başvururum. 

0.685 

3. Faktör: Tavsiye Gücü  

 

 

 

14.936 

14.Memnun kaldığım YHT yolculuğunu her fırsatta arkadaş ve 

tanıdıklarıma tavsiye ederim. 

0.665 

8.Benim için hizmetin fiyatından çok hizmetle ilgili tavsiyeler 

ve deneyimler önemlidir. 

0.654 

20.YHT ile seyahat hizmeti satın alımında tavsiye, fiyattan daha 

etkilidir. 

0.648 

19.Olumlu duyurumu fazla olan bir seyahat aracından mutlaka 

bir hizmet satın alırım. 

0.625 

4. Faktör: Tavsiye Etki Düzeyi  

10.741 2.Herkesin bildiği, tanınan bir seyahat firmasına giderim. 0.856 

1.Satın alma kararımda ağızdan ağıza iletişim (tavsiye) etkilidir. 0.574 

Tablo-2’de ağızdan ağıza pazarlama ölçeği alt boyutlarında hangi maddelerin yer aldığı ve her bir 

maddenin faktör yükü ve ölçeğin toplam güvenilirlik değeri görülmektedir. Ağızdan ağıza pazarlama 

ölçeğinden 6, 9, 11, 13, 16, 18. maddeler birden fazla faktöre yüklendikleri için 17. madde ise olması 

gerekenden farklı bir faktöre yüklendiği için yapı dışına çıkarılmıştır. Görüldüğü gibi geriye kalan 

maddelerde 0,574’ün altında faktör yükü bulunmamaktadır. Elde edilen bu sonuçlar faktör yüklerinin 

alt sınır değerlerini geçtiğini (Çokluk vd., 2012: 194) ve 4 faktörlü ağızdan ağıza pazarlama ölçeğinin 

yapı geçerliliklerinin sağlandığını göstermektedir. 

Araştırmanın Hipotezleri 
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• H1: YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın etkisi cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. 

• H2: YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın etkisi medeni duruma göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. 

• H3: YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın etkisi yaşa göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. 

• H4: YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın etkisi eğitim durumuna göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. 

Araştırma Bulguları 

Araştırma kapsamında yüksek hızlı tren yolcularının AAP’ye katılma durumu ve bilgi kaynakları, onları 

AAP’ye iten sebepler ve olumsuz AAP, son olarak YHT hizmet satın alımında tavsiyeler ve müşteri 

sadakatine yönelik analiz sonuçlarında çıkan frekans ve yüzde dağılımları sırasıyla Tablo-3, Tablo-4 ve 

Tablo-5’de yer almaktadır. 

Tablo-3.AAP’ye Katılma Durumu ve Bilgi Kaynakları Frekans ve Yüzde Dağılımları 

AAP’ye Yönelik Müşteri 

Tutumları 

Frekans 

(397) 
%(100) 

AAP’ye Yönelik Müşteri 

Tutumları 

Frekans 

(397) 
%(100) 

Tavsiye Alma Durumu   Tavsiye Alan İnsan Tipleri   

Evet 74 18.6 Bilinçli(Tedbirli) 190 47.9 

Hayır 207 52.1 Araştırmacı 100 25.2 

Kararsız Kaldığımda 31 7.8 Kararsız 54 13.6 

Daha Fazla Bilgiye İhtiyaç 80 20.2 Kolaycı 39 9.8 

Diğer 5 1.3 Diğer 14 3.5 

Tavsiye Alınan Kişiler   Satın Alma Kararını Etkileyen Bilgi Kaynakları 

Tavsiye Almıyorum 176 44.3 Tavsiye Alınan Kişi 74 18.6 

Aile 23 5.8 Reklam 37 9.3 

Akraba 5 1.3 İnternet 134 33.8 

Komşu 1 0.3 Broşür ve Katalog 68 17.1 

Arkadaş/İş Arkadaşı 
71 17.9 

Yazılı ve Görsel Basın 

Haberleri 
84 21.2 

İnternet 91 22.9  

Herhangi Birisi 19 4.8 

Diğer 11 2.8 

Tablo-4.Müşterileri AAP’ye İten Sebepler ve Olumsuz AAP Frekans ve Yüzde Dağılımları 

AAP’ye Yönelik Müşteri Tutumları 

Frekans 

(397) 
%(100) 

Tavsiye Verme Hakkındaki Düşünceler   

Yardımcı olma isteği 99 24.9 

İyi / Kötü tecrübelerin paylaşılıp, yön göstermesi 211 53.1 

Ön araştırma için harcanacak zamanın kurtarılması 23 5.8 

Sosyal sorumluluk 57 14.4 

Diğer 7 1.8 

Alınan Hizmetten Memnun Kalınmadığında Çevre İle Paylaşma Durumu   

Hayır paylaşmam      15 3.8 

Evet, paylaşırım, sorumluluk sahibi bir vatandaş olduğum için anlatırım 273 68.8 

Evet, paylaşırım, şikâyet etmek için paylaşırım      50 12.6 

Evet, paylaşırım, aldatılmış gibi hissetmekten rahatsız olduğumdan anlatırım      44 11.1 

Diğer 15 3.8 
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Alınan Hizmetten Memnun Kalınmadığında Sergilenen Davranışlar 

Hiçbir şey yapmam 15 3.8 

Gazetelerdeki tüketici hakları köşesine, internet siteleri veya forumlara (Bimer-

Cimer vb.)      
73 18.4 

Ailem ve arkadaşlarıma bu durumdan bahsederim      195 49.1 

Her fırsatta herkesi bu konuda uyarırım      87 21.9 

Diğer 27 6.8 
 

Tablo-5.YHT Hizmeti Satın Alımında Tavsiyeler ve Müşteri Sadakati Frekans ve Yüzde Dağılımları 

AAP’ye Yönelik Müşteri 

Tutumları 

Frekans 

(397) 
%(100) 

AAP’ye Yönelik Müşteri 

Tutumları 

Frekans 

(397) 
%(100) 

Sürekli Hizmet Satın Alımı   Bilet Satın Almadan Önce Danışma  

Evet 166 41.8 Evet 115 29 

Hayır 231 58.2 Hayır 282 71 

Olumsuz Tavsiyeden Dolayı Hizmet Almaktan 

Vazgeçme 

YHT Hakkında Olumsuz Görüşlerden 

Etkilenme 

Evet 69 17.4 Evet 135 34.0 

Hayır 328 82.6 Hayır 262 66.0 

Alınan Hizmeti Başkalarına Tavsiye 

Etme 
 Herhangi Bir Bilgi Kaynağından Teşvik 

Edilme 

Evet 321 80.9 Evet 121 30.5 

Hayır 76 19.1 Hayır 276 69.5 

YHT’ye Karşı Sadık Müşteri Alternatif Seyahat Araçları Araştırma 

Evet 163 41.1 Evet 217 54.7 

Hayır 125 31.5 Hayır 88 22.2 

Kısmen 109 27.5 Kısmen 92 23.2 

Araştırma hipotezleri kapsamında YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın 

etkisinin demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek için yapılan 

analiz bulguları sonuçları ise Tablo-6 ve Tablo-7’deki gibidir. 

Tablo-6.YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın etkisinin cinsiyet ve 

medeni durum arasındaki farklılıkları 

 Frekans 

(397) 
Ort. 

S. 

Sapma 
t p 

YHT yolcularının 

satın alma 

kararında ağızdan 

ağıza pazarlamanın 

etkisi 

Cinsiyet 
Kadın 188 3.59 1.05 

1.493 .136 
Erkek 209 3.42 1.19 

Medeni 

Durum 

Evli 161 3.37 1.19 
-1.819 .070 

Bekâr 236 3.59 1.08 

Tablo-6’ya bakıldığında YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın etkisinin cinsiyet 

ve medeni durum açısından herhangi bir farklılık olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla H1 ve H2 

hipotezleri reddedilmiştir. 
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Tablo-7.YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın etkisinin yaş ve eğitim 

durumu arasındaki farklılıkları 

 

 

Frekans 

(397) 
Ort. 

S. 

Sapma 
F p Fark 

YHT yolcularının 

satın alma 

kararında ağızdan 

ağıza 

pazarlamanın 

etkisi 

Yaş 

1.18-25 169 3.62 1.05 

3.463 0.009* 5-1,2,3 

2.26-30 53 3.60 1.16 

3.31-40 91 3.57 1.05 

4.41-50 41 3.34 1.10 

5.51 ve üzeri 43 2.95 1.41 

Eğitim 

Durumu 

1.İlköğretim 10 3.90 1.19 

2.571 0.038* 

1-2 

5-2,4 

2.Lise 32 3.09 1.27 

3.Ön Lisans 27 3.48 1.22 

4.Lisans 234 3.45 1.14 

5.Lisansüstü 94 3.74 0.98 

Tablo-7’ye bakıldığında YHT yolcularının satın alma kararında ağızdan pazarlamanın etkisi yaş ve 

eğitim durumu açısından anlamlı derecede farklılaşmaktadır. Buna göre 51 ve üzeri yaş grubundaki 

YHT yolcuları için satın alma kararlarında ağızdan ağıza pazarlamanın etkisi, 18-25, 26-30 ve 31-40 

yaş arası YHT yolcularındaki etkiden anlamlı derecede daha azdır. Bununla birlikte ilköğretim mezunu 

YHT yolcuları için satın alma kararlarında ağızdan ağıza pazarlamanın etkisi, lise mezunlarındaki 

etkiden anlamlı derecede daha fazlayken lisansüstü mezunu YHT yolcuları için satın alma kararlarında 

ağızdan ağıza pazarlamanın etkisi ise lise ve lisans mezunlarındaki etkiden anlamlı derecede daha 

fazladır. Dolayısıyla H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerine yönelik 

tutum ve davranışları ortaya konulmuştur. Seyahat işletmelerinin rekabet koşulları göz önüne 

alındığında ve ekonomik kriterler incelendiğinde müşteri kazanmak ve eldeki müşteriyi kaybetmemek 

için yapılacak tanıtım, reklam ve kampanyalar, gider bütçelerinin belirli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu 

nedenle seyahat işletmeleri açısından ağızdan ağıza pazarlama önem kazanmaya başlamıştır. Ağızdan 

ağıza pazarlama işletmelerin pazarlama faaliyetlerini harekete geçirerek çok kısa zamanda ve etkili bir 

şekilde işletmenin tanıtımını gerçekleştirebilmektedir. 

YHT yolcularına yönelik uygulanan anket verileri analizi sonucunda; müşterilerin % 47.4’nün 

kadınlardan, % 52.6’sının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Buna göre pazar segmenti oluştururken 

bay ve bayanlar arasında fark gözetilmemesi gerektiğini söylemek mümkündür. Uygulamaya katılan 

kişilerin yaş ortalamaları 18-25 yaş arasında ve meslek grubu olarak öğrencilerde yoğunlaşmaktadır. Bu 

durum bir seyahat aracı olarak YHT ile seyahat eden kişilerin genç yaşta olduğunu ortaya koymaktadır. 

Zamanla bu yapıda değişimler olmakla birlikte, seyahat işletmelerinde genç nüfus dikkate alınmadan 

pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmemelidir. 

AAP’ye yönelik müşteri tutumları değerlendirildiğinde; katılımcıların tavsiye alma ve almama 

durumlarının yaklaşık olarak aynı oranda çıktığı görülmüştür. Bu benzerlik katılımcıların bu konuda 

farklı düşündüğünü ortaya koymaktadır. Katılımcılar tarafından tavsiye alan kişiler % 47.9 oranla 

bilinçli (tedbirli), %25.2 oranla araştırmacı olarak nitelendirilmişlerdir. Tavsiye alan katılımcıların en 

çok arkadaş/iş arkadaşı ve internetten tavsiye aldıkları ve satın alma kararı açısından en çok internet ve 

yazılı-görsel medya haberlerinden etkilendikleri görülmüştür. Bu bağlamda seyahat işletmelerinin 

internet reklamlarına ve yazılı-görsel medya tanıtımlarına ağırlık vermeleri gerektiğini söylemek 

mümkündür. Katılımcıların aldıkları hizmetten memnun kalmadıklarında bunu çevreleri ile sorumluluk 

sahibi bir vatandaş oldukları için paylaşma oranı % 68.8 çıkmıştır. Bununla birlikte memnun 

kalmadıkları durumda çevreleri ile paylaşmayanların ve hiçbir şey yapmayanların oranı sadece 

%3.8’dir. Bu sebeple seyahat işletmelerinin müşteri memnuniyeti konusunda son derece hassas 

davranmaları ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Ayrıca katılımcıların 
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alternatif seyahat aracı araştırma oranları % 54.7 çıkmıştır. Bu durum seyahat işletmelerinde rekabet 

faktörünün son derece önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Son olarak satın alma kararında ağızdan ağıza iletişimin etkisi cinsiyet ve medeni duruma göre farklılık 

göstermezken yaş grupları ve eğitim durumları açısından farklılaşmaktadır. Farklılıklar göz önüne 

alındığında seyahat işletmelerinin kendilerini, yolcuların genç nüfus segmentinde ve eğitim seviyesi 

yüksek kişilerden oluşması ve ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinde etkin rol almaları sebebiyle 

sürekli olarak güncel tutmaları ve müşterilerin dilek, istek ve şikayetlerine cevap verebilmeleri 

gerekmektedir. 
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Customer Relationship Management in Logistics 

 
 

The change in the business world over the last 50 years has brought new management principles and 

practices along with new commercial flows and business models. Customer relationship management 

(CRM) is a popular business management application that has emerged as a result of rising customer 

demands and expectations and increasing competition environment. In this study, the concept of CRM 

is discussed and the place and importance of CRM in the logistics sector, which is one of the most 

popular sectors of today and the future, has been tried to be determined. First of all, CRM has been 

defined based on the sources in the literature and what elements are mentioned in the CRM concept 

has been determined. In addition, the main CRM strategies in the literature are described. These 

strategies can be expressed as three major customer relationship management applications extending 

from CRM defined at a narrow and tactical level to CRM defined at a broad and strategic level. Also 

it was stated that there will be a difference according to the sector in the selection of strategies, and 

the path to be determined for CRM depends on the factors such as competition conditions, target 

market and etc. where the company is located. In the continuation of the study, the structure of the 

logistics sector and the types of services it provides are examined. Regarding to that, how a CRM 

strategy for the logistics sector should be topic is discussed by examining the factors of the customer 

relations belong to the industry. As a result, it is determined that the CRM approach should be at a 

comprehensive and strategic level for such a sector like logistics where customer relations are long-

term, customer-focused work is required, flexibility and inter-party compliance are important. It is 

recommended to deepen the study and to examine real logistics CRM applications from the sector for 

future researches. 
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1. Giriş 

İnsanlığın başlangıcından bugüne yaşam şekilleri, alışkanlıklar ve geçim kaynakları sürekli bir değişim 

gösterdi. Fakat bu değişimin ivmesi son yüzyıl içinde oldukça arttı. Henüz yirmi yıl önce cep telefonu 

sahibi olmak çoğu insan için büyük bir lüksken bugünlerde adeta bir zorunluluk haline geldi. Tüm bu 

değişim ticarete ve iş dünyasına da elbette ki yansıdı. Üretim sistem ve stratejileri değişti, pazarlama 

faaliyetleri yenilendi ve yeni iş modelleri ortaya çıktı. İçinde bulunduğumuz bu hızlı çağ iş dünyasını 

her gün yeni trendlere, yeni rakiplere ve pazarlara sürüklüyor. 

Geçmişte müşterilerin bir ürün veya hizmetten beklentileri yalnızca ucuz olmasına yönelikti. Ardından 

müşteriler düşük fiyatla birlikte kaliteli bir mal/hizmet beklentisine girdiler. Bir süre sonra ise kaliteli 

ve ucuza aldıkları ürünü en kısa sürede elde etmek istediler. 2000’li yıllara gelindiğinde ise tüm bu 

beklentilerin üzerine satış öncesi ve sonrası verilen servis hizmetleri de eklendi. 

Müşteri beklentilerinin bu denli değişmesi ile birlikte piyasa rekabet koşulları da ağırlaşmış oldu. Bu 

yeni dönemde firmalar kendilerini müşterilerine göre şekillendirmek durumundaydı. Artık her müşteri 

ayrı bir pazar anlamına gelmeye başlamış, müşteri beklentileri ve bilinci oldukça artmıştı. Aynı ya da 

benzer ürün için birden fazla alternatife sahip olan müşteriler her bakımdan kendi çıkarlarına en çok 

uyanı tercih etmekteydi. İşte bu yeni dönem karşımıza “Customer Relationship Management (CRM)” 

yani “Müşteri İlişikleri Yönetimi” kavramını çıkardı. 1990’lardan beri hem firmalar tarafından hem de 

akademik dünyada önemli bir konu haline gelen CRM günümüzde hala önemini korumaktadır. Birçok 

akademik çalışmada ele alınan bu konu şirketler tarafından da bir fark yaratma aracı olarak sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

2. CRM Nedir? 

CRM, özellikle 1990’ların sonu 2000’lerin ise başından itibaren hem iş dünyası hem de literatürde 

sıklıkla bahsedilen bir kavram haline gelmiştir. Birçok kaynakta tanımlaması yapılan kavramın en sade, 

basit ve anlaşılır tanımlarından birisi ise Knox ve diğerlerinin (2011) çalışmasında geçen “CRM doğru 

müşterileri kazanmaya, büyütmeye ve korumaya dayalı bir iş stratejisidir.” tanımıdır. 

CRM çoğu zaman müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi için başvurulan teknolojik uygulamalar olarak 

tanımlanır (Payne & Frow, 2005: Buttle, 2004). Fakat akademik çevrede, yaptıkları çalışmalarla bu 

görüşe katılmayan ve CRM’in daha geniş kapsamlı bir kavram olduğunu öne süren çalışmalar da 

bulunmaktadır (Chen & Popovich, 2003: Payne & Frow, 2005). 

Aslında CRM, sadece teknolojik pazarlama, satış ve servis uygulamaları değildir. CRM teknoloji ile 

bütünleşmiş, müşteri odaklı bir iş stratejisidir ve sadece satış ve pazarlamayı değil tüm firmayı 

ilgilendirir. Gerçek bir CRM uygulaması içinde sadece teknolojiyi değil insan ve yöntemi de 

barındırmalıdır (Chen & Popovich, 2003). Şekil 1’de CRM kavramının çeşitli tanımlamaları ile alakalı 

bir süreç gösterilmektedir. Buna göre yukarıda sözü edilen ve teknolojik uygulamalarla kısıtlı olarak 

düşünülen CRM anlayışı sürecin sol tarafında gösterilmiştir. Sağa doğru ilerledikçe de CRM kavramı 

stratejik ve bütünsel bir rol oynamakta ve firmanın tüm alanlarına yayılmaktadır. 

CRM, genel olarak literatürde üç farklı bakış açısı ile ele alınmaktadır. Buttle (2004), şirketlerin 

uygulamaları bakımından CRM’i üçe ayırmıştır: stratejik, taktiksel ve analitik. Benzer bir ayrım Payne 

ve Frow (2005) tarafından da yapılmıştır (Şekil 1’de de görüldüğü gibi). Stratejik CRM, bir şirketin 

müşteri bazlı çalışmasına ve müşteriyi merkez almasına dayanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre 

tüm şirket kaynakları müşteriye verilen hizmetin değerini artırmak amaçlı kullanılır, ilişkiler sürekli 

olarak geliştirilmeye çalışılır. Stratejik CRM’de en önemli konu müşteri memnuniyetidir. Diğer CRM 

yöntemleri ise stratejik CRM’e göre daha yüzeysel olup bir takım teknolojik uygulamalar üzerinden 

yürütülmektedir. Bu yöntemler müşteri sayısı çok olan büyük perakende firmaları, tekstil şirketleri veya 

restoranlar uygulayabilmektedir. 

Bir şirketin hangi CRM anlayışı ile hareket edeceği birçok faktöre göre değişir. Şirketin içinde 

bulunduğu pazar, sattığı ürün ya da verdiği hizmet, müşterilerinin sayısı ve profili veya müşterileri ile 
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olan ilişki süresi CRM stratejisini etkileyecektir. Bazı şirketler müşterileri ile ilişkilerini geliştirebilmek 

için onlardan sürekli bilgi toplamaya çalışılırlar. Bu bilgiler ışığında her müşterinin profilini belirleyerek 

müşteri segmentleri oluştururlar. Segmentler ışığında, örneğin demografik segmentasyon ile farklı 

bölgelerde farklı müşteri tipine göre ürün ve servis satışında bulunabilirler. Bu tip bir CRM anlayışı 

uluslararası çalışan bir perakende şirketi tarafından benimsenebilir. Fakat aynı CRM yaklaşımı tek bir 

bölgede niş pazar stratejisi ile çalışan bir firma için pek de uygun olmayacaktır. Bu firmanın yapısı ve 

iş modeli gereği daha müşteri odaklı olması beklenir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamalı, 

kendisini bu doğrultuda şekillendirmelidir. Yani benimsemesi gereken şey stratejik CRM’dir. Diğer bir 

deyişle uygulanması gereken CRM stratejisi için tek ve yegane bir cevap olamaz. Bu yüzden her şirketin 

CRM stratejisi en uygun şekilde belirlenmeli ve CRM yatırımları bu doğrultuda yapılmalıdır. Örneğin 

bir tekstil markasının müşterilerine ait bilgilere erişmek için her müşterisine bir kart tanımlaması ve bu 

verilerle büyük bir veri tabanı oluşturması mantıklı bir yatırım olabilir. Fakat aynı yatırım sadece birkaç 

uzun süreli müşteriye sahip, B2B çalışan bir firma için hiç de mantıklı olmayacaktır. 

 

3. Lojistik Yönetimi ve CRM İlişkisi 

Metnin başında da açıkladığı gibi değişen müşteri beklentileri ve dünyadaki ticaretin küreselleşmesi ile 

birlikte ağırlaşan piyasa koşulları altında şirketlerin hayatta kalması oldukça zorlaştı. Daha ucuza, daha 

hızlı ve daha kaliteli ürün üreterek müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya çalışan firmalar 

tedarik zincirleri üzerinde iyileştirmeler yaparak (entegrasyonun artırılması, yönetim bilgi sistemlerinin 

kullanılması ve partnerler arası güvenin artırılması gibi) gereksiz maliyetlerden kurtulmaya çalıştılar. 

Ürünü veya hizmeti üretmek için gerçekleştirilen her işlemi gözden geçirerek ve optimize ederek daha 

verimli ve efektif tedarik zincirleri oluşturan firmalar piyasada daha iyi tutunabildiler. Çünkü bu firmalar 

aynı ürünü veya hizmeti müşterilerine daha ucuza, daha yüksek kaliteyle ve istenilen zamanda sunmayı 

başarmışlardı. 

Yukarıda sözü edilen tedarik zinciri iyileştirmeleri sırasında tedarik zincirinin en önemli bileşenlerinden 

ve birleştirenlerinden olan lojistik yönetiminin de önemi artmıştır. Lojistik olarak anılan olgu tedarik 

zinciri içinde yer alan ulaştırma, stoklama, elleçleme, gümrükleme vb. işlemlerin bütünüdür. Bu 

işlemlerin tedarik zinciri içindeki maliyet payı yüksek olmakla birlikte tedarik zincirinde yapılan 

iyileştirmelerin lojistik faaliyetlerinden kaynaklı maliyetleri de oldukça düşürdüğü söylenebilir. Örneğin 

Just-in-time (JIT) metodunu benimseyen şirketlerde ürünlerin envanterde tutulma süreleri azaldı ve 

depolama maliyetleri de düşmüş oldu (Grant, 2012). Tüm bu gelişmelere uyum sağlayabilen şirketlerin 

piyasadaki avantajı oldukça yükseldi. Söz konusu değişim ve gelişim süreci, firmaların yeni ve daha 

verimli tedarik zinciri uygulamaları aramaları henüz bitmemekle birlikte günden güne 

yaygınlaşmaktadır. Artık ne müşterilerin ne de şirketlerin tedarik zincirinin herhangi bir adımındaki 

gecikmeye ve dolayısıyla fazla bir maliyete asla tahammüllü bulunmamaktadır. 
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Müşteri ilişkileri yönetimi ile lojistik yönetimi kavramlarının bir araya geldiği nokta ise tam da burada 

başlamaktadır. CRM, çalışma disiplini içerisine insan, teknoloji, müşteri odaklı yönetim ve 

organizasyonu alan bir felsefedir. Bugünün müşterileri ise özellikle tedarik zincirinin önemli bir 

aktivitesi olan lojistik hizmetinin tam da bu şartlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini beklemektedir. 

Bunun arkasında yatan sebepler ise yukarıdaki paragraflarda 

açıkça anlatılmıştır. Lojistik, tedarik zinciri adımlarını birbirine bağlayan ve akışı sağlayan taraf olarak 

hizmet verdiği her adımda müşteri beklentisini en iyi şekilde karşılamak durumundadır. 

3.1 Lojistik Sektöründe Müşteri Beklentileri ve Memnuniyeti 

Müşteri memnuniyeti konusunda yapılan çalışmalarda iki faktör ele alınmaktadır. İlki müşterinin ürünle 

alakalı temel beklentileri, ikincisi ise müşterinin ürünü aldıktan sonraki izlenimidir. Müşterinin memnun 

olup olmama durumu bu iki faktör karşılaştırılarak bulunur. Eğer ürün alındıktan sonraki izlenim 

beklentiden yüksekse müşteri memnun olmuş demektir (Grant, 2012). 

Lojistik sektörü, ürettiği ürün bakımından bir servis sektörüdür. Örneğin, bir malın bir ülkeden başka 

bir ülkeye taşınması için ürünlerin paketlenmesini, araçlara yüklenmesini, ulaştırılmasını ve gereken 

noktalarda depolanmasını sağlar. Verilen hizmet, ürün üzerinde bir değişiklik yapmaz fakat ürüne değer 

katar (Grant, 2012). Katılan değer yer ve zaman ile alakalıdır. Lojistik hizmeti, ürünün doğru zamanda, 

doğru yerde ve doğru miktarda bulunmasını sağlar. Bu da bir tedarik zincirinin en önemli 

amaçlarındandır. 

Bir lojistik firması/departmanı hizmet verdiği müşterilerinin beklentilerini, ihtiyaçlarını, isteklerini ve 

tedarik zinciri yapılarının gerekliliklerini çok iyi kavrayabilmelidir. Bu kavrayış lojistik firmasının 

“değer katma” konusunda daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Örneğin, Norveç’ten Avrupa ve Asya’ya 

balık ihraç eden bir şirket düşünün. Bu şirketin sattığı ürünün çeşidi, ürünü ihraç ettiği ülkeler, ürüne 

olan talebin ve üretimin sezona bağlı değişimi vb. faktörler tedarik zincirini şekillendirir. Bu şirkete 

lojistik hizmeti veren firmanın tüm bu faktörlerin bilincinde olması gerekmektedir. Avrupa ve Asya 

ülkelerindeki gümrük işlemlerinin gerekliliklerini bilmeli, ürünün optimal sıcaklıkta ve uygun araçlarla 

zarar görmeden ulaştırma ve depolamasının yapılmasını sağlamalıdır. Balık ihracatını yapan söz konusu 

şirketin ürünlerine yer ve zaman değerini katabilmesinin tek yolu budur. Burada anlatılmak istenen şey, 

aslında tam olarak CRM içinde geçen ve İngilizce literatürde “customization” olarak adlandırılan 

müşteriye özel ürün/hizmet anlayışıdır. Lojistik sektörü gibi özellikle B2B hizmet veren sektörlerde 

müşteriye özel alt yapı oluşturulması, müşterinin iş ve ürün akışının analiz edilmesi, özel birtakım 

gerekliliklerin farkına varılması (ürünün çok çabuk bozulma ve soğutuculu araçta nakliye edilme 

gerekliliği, özel gümrük işlemlerine tabi tutulma, mevsimsel yoğunluk vb. özelliklerine göre) müşteri 

memnuniyetini sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. Şekil 2’de, bir lojistik firmasının müşteri 

ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenmesi ile alakalı adımlar gösterilmektedir. Söz konusu şekil, 

yukarıda anlatılan müşteri ilişkileri stratejisinin kısa bir özetini oluşturmaktadır. Müşterinin hizmeti 

aldıktan sonraki izlenimi yukarıda da söz edildiği gibi beklentilerinden yüksek (veya en azından eşit) 

olmalıdır ki müşteri memnuniyeti sağlanmış olsun. 

Bu bağlamda lojistik sektöründe müşteri beklenti ve gerekliliklerinin verilen hizmeti şekillendirdiği ve 

diğer sektörlere göre daha önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Verilen hizmetin müşteriyi memnun 

etmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması uzun vadede tedarikçi- müşteri ilişkisine büyük katkıda 

bulunmaktadır. 
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3.2 Tedarikçi ve Müşteri Arasındaki Uyum ve Güven 

Önceki bölümde bahsedilen lojistik hizmet sağlayıcının (ya da tedarikçinin) müşteri ihtiyaç ve 

isteklerine göre şekillenmesi durumu lojistik hizmetlerinin kalitesi ve müşteri memnuniyeti açısından 

gerekli olsa da beraberinde bir takım gereklilikleri de getirmektedir. Bu tip ilişkilerin sağlanabilmesi 

için tedarikçi ve müşteri arasında bir uyum ve güven ortamının bulunması gerekmektedir. Müşteri, 

lojistik sağlayıcı firmaya operasyonların en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için bilgi vermekten 

kaçınmamalıdır. Bu sayede lojistik hizmetini veren şirket müşterinin adeta bir departmanı gibi uyumlu 

ve koordineli çalışabilir. Bu tip ilişkilerin gelişebilmesi içinse uzun vadeli birlikteliklerin olması gerekir. 

Günümüzde B2B konseptinde esas alınan şey kısa vadeli, işlem bazlı temaslardan çok uzun vadeli 

ilişkilere dayandırılmaktadır (Gounaris, 2005). Bir tedarik zincirinde de akışkan, verimli ve efektif bir 

yapının oluşabilmesi için taraflar arasında bu tip ilişkiler bulunmalıdır. Böylece tedarik zincirindeki 

birçok maliyet ve zaman kaleminden kar edilmiş olunur (Lee, Kwon, & Severance, 2007). Buttle (2004) 

çalışmasında, müşteri ile uzun vadede çalışmanın mali açıdan yararlı olmasının yanı sıra uzun süreli 

ilişkilerin tarafların birbirlerini daha iyi anlaması konusunda da yararlı olduğunu belirtmiştir. 

Bir lojistik hizmet sağlayıcının sadece müşterisinin istek ve ihtiyaçlarını bilmesi ve gereklilikleri yerine 

getirmesi çoğu zaman yeterli olmayacaktır. Günümüz iş dünyası oldukça aktif, hızlı, dinamik ve esnek 

olmayı gerektirir. Müşteri ve lojistik sağlayıcı arasında sürekli ve anlık bilgi akışı olması gerekir. 

Böylece lojistik hizmet sağlayıcı firma anlık değişimlere uyum sağlayabilir, acil durumlara anında 

müdahale edebilir ve tedarik zinciri akışının sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir. Bu koordinasyonun ve 

ilişkilerin sağlanabilmesi için de tedarikçi ve müşteri arasında devamlı bilgi akışının sağlandığı bir bilgi 

sisteminin varlığı önem arz etmektedir (Prajogo & Olhager, 2012). 

3.3 Lojistik Sektöründe CRM Stratejisi 

Önceki bölümlerde bazı CRM stratejilerinden söz edilmişti. Genel olarak dardan genişe ya da analitikten 

stratejiğe temelde üç farklı bakış açısı olduğunu belirtmiştik. Bu stratejilerden hangisinin uygulanması 

gerektiği sorusu tek bir cevaba sahip değildir. İçinde bulunulan sektöre, iş modeline ya da satılan ürüne 

göre CRM bakış açıları değişiklik gösterebilir. Peki öyleyse lojistik sektöründe bu üç anlayıştan hangisi 

kullanılmalıdır? 

Lojistik firmaları çoğu zaman tedarikçisi oldukları firmalarla uzun süreli olarak çalışırlar. Daha önce de 

belirtildiği gibi lojistik şirketi müşterinin tedarik zinciri yapısını çok iyi kavramalı, müşteri istek ve 

ihtiyaçlarını çok iyi bilmelidir. Müşteri ile kurdukları ilişkinin de sağlam ve güvene dayalı olması 
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gerekir. Böylece taraflar birbirlerini daha iyi anlayabilir, lojistik hizmet sağlayıcı şirket müşteri 

isteklerini daha etkin ve efektif bir şekilde yerine getirebilir. Bu durum lojistik şirketlerini stratejik 

seviyede tanımlanmış CRM uygulamasını benimsemeye sürükler. 

Şekil 3’te lojistik şirketleri için CRM’in kritik bileşenleri görülmektedir. Buna göre uzun süreli müşteri 

ilişkileri, müşteri ihtiyaç ve isteklerini kavrama, müşteriye göre ürün özelleştirme, müşteri odaklı olma, 

taraflar arası uyum ve esneklik lojistik sektörü için iyi bir CRM uygulaması ortaya çıkaracaktır. 

 

4. Sonuç 

Değişen iş dünyası koşulları ve yükselen müşteri beklentileri şirketleri yeni arayışlara sokmuştur. 

Hayatta kalabilmek için değişik yöntem ve uygulamalara başvurmak zorunda kalan şirketler sıklıkla 

CRM uygulamalarına da başvurmuşlardır. Fakat bu noktada en önemli şey doğru CRM stratejisini 

benimseyerek yerinde yatırımlar yapmaktır. Müşteri ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmak ve onu 

geliştirmek isteyen firmalar öncelikle kendi müşteri tiplerini, verdikleri hizmeti ya da ürettikleri malı iyi 

analiz etmelidirler. Piyasadaki rekabet koşulları, şirketin vizyonu ve misyonu, müşteri ile olan ilişkinin 

yakınlığı gibi unsurlar CRM stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oynar. 

Bu çalışmada CRM kavramının lojistik sektörü için ne anlama geldiği tartışılmıştır. Genel olarak CRM 

ile ilgili temel bilgi ve prensipler doğrultusunda lojistik sektöründe CRM uygulamalarının nasıl olması 

gerektiği tartışılmıştır. Buna göre uzun müşteri ilişkilerinin olduğu, müşteri odaklı çalışmanın gerektiği, 

esnekliğin ve taraflar arası uyumun önemli olduğu lojistik sektöründe stratejik CRM’in uygun olduğu 

belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, lojistik endüstrisinde CRM daha derinlemesine işlenen ve tüm şirket 

tarafından benimsenen bir yönetim prensibi olmalıdır. Böylece hedefteki müşteriyi yakalamak, 

memnuniyeti sağlamak ve müşteri kitlesine genişletmek oldukça mümkün olacaktır. 

Kaynakça 

Buttle, F. (2004). Customer Relationship Management. Oxford: Elsevier. 

Chen, I. J., & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship management (CRM): People, 

process and technology. Business Process Management Journal, 672-688. 

Gounaris, S. P. (2005). Trust and commitment influences on customer retention: insights from 

business-to-business services. Journal of Business Research, 126-140. 



 
  

 
181 

 

Grant, D. B. (2012). Logistics Management. Pearson Education Limited. 

Knox, S., Maklan, S., Payne, A., Peppard, J., & Ryals, L. (2011). CRM top of the management 

agenda. S. Knox, S. Maklan, A. Payne, J. Peppard, & L. Ryals içinde, Customer Relationship 

Management Perspectives From the MArketplace (s. 1-15). New York: Routledge. 

Lee, C. W., Kwon, W. G., & Severance, D. (2007). Relationship between supply chain performance 

and degree of linkage among supplier, internal integration, and customer. Supply Chain Management: 

An International Journal, 444-452. 

Payne, A., & Frow, P. (2005). A Strategic Framework for Customer Relationship Management. 

Journal of Marketing, 167-176. 

Prajogo, D., & Olhager, J. (2012). Supply chain integration and performance: The effects of long-term 

relationships, information technology and sharing, and logistics integration. Int. J. Production 

Economics, 514-522. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
182 

 

 

 

Serhat KARAOĞLAN – Kırıkkale Üniversitesi, Turkey 

serhat@karaoglan.net 

Ali GÜZEL – Kırıkkale Üniversitesi, Turkey 

adrguzel@gmail.com 

 

 

Evaluation of Turkish Cement Firms by Fuzzy AHP and TOPSIS 
 

 

Evaluating financial performance is very important for both business and stakeholders. From 

an operational point of view, it is possible to take action to increase the performance and 

position against opponents. Shareholders and business owners can review their investment 

decisions and evaluate their risks based on their performance results. However, annual 

performance evaluations can be affected by investments, sectoral fluctuations and general 

economic situation. Therefore, financial performance assessments covering more than one 

year may be reliable. Thus, a change can be seen according to years. In this study, it is aimed 

to compare the financial performance of cement companies in BIST. In order to make this 

comparison, balance sheets between 2013 and 2016 were evaluated. Using 12 sub-criteria 

under 4 main criteria, 17 companies were evaluated. Criteria have been established in 

accordance with the literature review and the ideas of the experts in order to evaluate the 

cement companies. First of all, the weight of the criteria and the importance of the criteria 

were determined by the Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Afterwards, the balance sheet 

data of the cement companies were analyzed by TOPSIS method and the enterprises were 

ranked according to their performance. 

 

 

Fuzzy AHP, TOPSIS, Financial Performance, MCDM 
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Türk Çimento İşletmelerinin Bulanık AHP ve TOPSIS Yöntemleri 

ile Değerlendirilmesi 
 

 

Finansal performansı değerlendirmek hem işletmeler hem de işletmenin paydaşları açısından 

çok önemlidir. İşletme açısından bakıldığında değerlendirme sonucunda performansı 

yükseltmek için harekete geçilebilecek, rakiplere karşı konum görülebilecektir. Hissedarlar 

ve birlikte iş yapanlar ise yatırım kararlarını gözden geçirebilir, risklerini performans 

sonuçlarına göre değerlendirebilirler. Ancak yıllık performans değerlendirmeleri 

yatırımlardan, sektörel dalgalanmalardan, genel ekonomik durumdan etkilenebilmektedir. 

Bu yüzden birden fazla yılı kapsayan finansal performans değerlendirmeleri daha sağlıklı 

olabilecektir. Böylelikle yıllara göre değişim de görülebilecektir. Bu çalışmada BİST’te yer 

alan çimento işletmelerinin finansal performanslarını karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırmayı 

yapmak amacıyla 2013 - 2016 yılları arasında yer alan bilançolar değerlendirilmiştir. 12 alt 

kriter, 4 ana kriter altında kullanılarak 17 işletme değerlendirilmeye alınmıştır. Kriterler, 

literatür taraması ve uzmanların fikirleri doğrultusunda, çimento işletmelerini 

değerlendirebilecek şekilde oluşturulmuştur. Öncelikle karar kriterlerinin ağırlıkları ve 

kriterlerin önem dereceleri Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile belirlenmiştir. Ardından 

çimento işletmelerine ait bilanço verileri TOPSIS yöntemiyle incelenerek, işletmeler 

performanslarına göre sıralanmıştır. 

 

 

Bulanık AHP, TOPSIS, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme 
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Giriş 

Finansal performans analizi, işletme yöneticilerinin karar almalarında, hissedarların yatırım 

tercihlerinde, paydaşların iş ortaklığı vb. işlemler yapmalarında göz önüne alınabilecek veriler ortaya 

çıkarmaktadır. Finansal performans, işletmelerin finansal olarak girdilerinin ne derece çıktıya 

dönüştüğü, yani finansal etkinliği ve verimliliği olarak tanımlanabilecektir. Finansal performansı analiz 

etmek için çok sayıda yöntem geliştirilmiştir. 

Araştırma BİST’te (Borsa İstanbul) yer alan çimento işletmelerinin 2013-2016 yılları bilançolarına göre 

seçili oranlar baz alınarak yapılmıştır. Oranlar analiz edilirken 4 ana kriter altında toplam 12 alt kriter 

değerlendirilmiş ve ÇKKV (Çok Kriterli Karar Verme) yöntemlerinden Bulanık AHP (Analitik 

Hiyerarşi Süreci) ve TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. Bulanık AHP yöntemi kriter ağırlıklarını elde 

etmek için, TOPSIS yöntemi ise alternatifleri yani çimento işletmelerini değerlendirmek için 

uygulamada yer almışlardır. 

Literatür Taraması 

Çok kriterli karar verme yöntemleriyle finansal performans analizi çalışmalarına literatürde 2000’li 

yılların başında rastlanmaktadır. Feng ve Wang (2000) Tayvan’da faaliyet gösteren 5 büyük havayolu 

şirketinin finansal performansını TOPSIS ile değerlendirirken referans serileri bulmak için GRA 

yöntemini kullanmıştır. Yurdakul ve İç (2003) TOPSIS yöntemiyle Türkiye’deki otomotiv firmalarının 

finansal performanslarını değerlendirmiştir. Wang (2009), GRA yöntemiyle referans serilerini bulduğu 

çalışmasında, Tayvan’da yer alan en büyük 3 gemi taşımacılık şirketinin finansal performanslarını 

Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS yöntemlerini kullanarak karşılaştırmıştır. Seçme, Bayrakdaroğlu ve 

Kahraman’ın (2009) Türkiye bankacılık sektöründeki en büyük 5 ticari bankayı karşılaştırdığı; Ertuğrul 

ve Karakaşoğlu’nun (2009) ise Türkiye’de yer alan çimento şirketlerinin finansal performanslarını 

ölçtüğü çalışmalarda Bulanık AHP ve TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. İMKB’de yer alan çimento 

şirketlerinin finansal performanslarını, Dumanoğlu (2010) TOPSIS yöntemiyle; Özden, Başar ve 

Kalkan (2012) ise VIKOR yöntemiyle ölçmüştür. Yalçın, Bayrakdaroğlu ve Kahraman (2012) BİST’te 

işlem gören, Türkiye imalat sektöründeki işletmeleri Bulanık AHP, TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle 

değerlendirmiştir. Perçin ve Karakaya (2012) da Bulanık AHP ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak 

İMKB’de işlem gören bilişim teknolojisi firmalarını değerlendirmişlerdir. Türkiye’de yer alan 13 banka, 

Bulanık AHP ve TOPSIS yöntemleri ile Çelen (2014) tarafından çalışma konusu edilmiştir. 

Yöntem 

Bulanık Mantık 

1965 yılında Zadeh tarafından ortaya atılmış olan bulanık küme mantığında, kümenin aitlik derecesi 

gösterilmektedir. Klasik küme mantığında ise 0 kümeye ait olmamayı, 1 kümeye aitliği belirtmektedir 

ve gerçek hayatta bunun yeterli olmaması üzerine bulanık mantık geliştirilmiştir (Zadeh, 1965). Klasik 

mantıkta yer alan net ifadeler gerçekte dilsel farklılıklar içermektedir. Algılama farklılıkları ve öznel 

davranışlar bulanık küme mantığı ile açıklanabilmektedir (Şengül, Eren ve Shiraz, 2012). Sözel olarak 

elde edilen ve belirsizlik içeren verilerin sayısal olarak ifade edilmesi ve çözüme dâhil edilmesi 

gerekmektedir (Aydın, 2009). 

Bulanık AHP 

AHP yöntemi, Saaty tarafından (1980) ikili karşılaştırmalar temeline dayalı olarak geliştirilmiş bir 

özdeğer yaklaşımıdır (Vaidya ve Kumar, 2006). Bu yöntemle problem hiyerarşik olarak tanımlanır ve 

gerek nitel olsun gerekse nicel olsun faktörler değerlendirilerek ağırlıkları belirlenir ve önem derecesine 

göre sıralanır (Karaoğlan ve Şahin, 2016). AHP yöntemi, karar probleminin belirsizlik içermesi 

durumunda yetersiz olduğu düşünülerek eleştirilmektedir (Deng, 1999). Bu gibi durumlarda kullanılmak 

üzere, Van Laarhoven ve Pedrycz (1983), Buckley (1985) ve Chang (1996) tarafından Bulanık AHP 

yöntemleri geliştirilmiştir. Sıklıkla kullanılan Bulanık AHP yöntemi birçok alanda uygulama yeri 
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bulmuştur (Akar ve Çakır, 2016). Bulanık AHP yönteminde ikili karşılaştırmalar Tablo 1’de belirtildiği 

şekilde yapılmaktadır. 

Tablo 1: Dilsel İfadeler, Saaty (1977) Ölçeği ve Bulanık Karşılıkları 
 AHP Bulanık AHP 

Dilsel İfadeler Ölçek Karşılık Ölçeği Ölçek Karşılık Ölçeği 

Eşit Derecede Önemli 1 1 1, 1, 1 1, 1, 1 

Biraz Önemli 3 1/3 2, 3, 4 1/4, 1/3, 1/2 

Güçlü Derecede Önemli 5 1/5 4, 5, 6 1/6, 1/5, 1/4 

Çok Güçlü Derecede Önemli 7 1/7 6, 7, 8 1/8, 1/7, 1/6 

Kesinlikle Önemli 9 1/9 9, 9, 9 1/9, 1/9, 1/9 

İkili karşılaştırmalarda karar verici, 1. kriter 2. kritere göre biraz önemli dediği zaman (2,3,4) değerini 

alacaktır. 2. kriterin 1. kritere göre önem derecesi de tam tersi (1/4,1/3,1/2) olacaktır. Grup kararı 

verilecek olması durumunda, karar vericilerin yanıtlarının sayısal karşılıklarının geometrik ortalamaları 

alınır (Meixner, 2009). 

İkili karşılaştırmaların ardından “Bulanık İkili Karşılaştırma Matrisi” oluşturulur. Karar verici sayısının 

birden fazla olması durumunda, karar vericilerin verdiği yanıtların sayısal değerlerinin geometrik 

ortalamaları alınır ve sonuçta bulanık karar matrisi “�̃�” elde edilir. 

�̃� = [

�̃�11 �̃�12

�̃�21 �̃�22

⋯ �̃�1𝑛

⋯ �̃�2𝑛

⋮ ⋮
�̃�𝑚1 �̃�𝑚2

⋱ ⋮
⋯ �̃�𝑚𝑛

]               (1) 

Bu çalışmada uygulanan Buckley (1985)  geometrik ortalamalar yöntemine göre Bulanık AHP 

yönteminin devamı aşağıdaki gibidir (Meixner, 2009): 

Bulanık değerlerin geometrik ortalamaları, 

�̃�𝑖 = (∏ �̃�𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 )

1/𝑛
,                𝑖 = 1,2, … , 𝑛       

     (2) 

eşitliği ile elde edilir ve her bir kritere ait bulanık ağırlıklar, 

�̃�𝑖 =  �̃�𝑖⨂(�̃�1⨁�̃�2⨁ … ⨁�̃�𝑛)−1,        𝑖 = 1,2, … , 𝑛                         (3) 

eşitliği ile hesaplanır. Böylece 𝑙𝑤𝑖, 𝑚𝑤𝑖 𝑣𝑒 𝑢𝑤𝑖 değerleri elde edilmiş olur. �̃�𝑖 sayısını bulanıklıktan 

kurtarmak için, 

𝑀𝑖 =
 𝑙𝑤𝑖+𝑚𝑤𝑖+𝑢𝑤𝑖

3
,       𝑖 = 1,2, … , 𝑛                 

     (4) 

eşitliği ile 𝑀𝑖 değerleri elde edilir. 𝑀𝑖 bulanık bir sayı olmamasına karşılık, 

𝑤𝑖 =
 𝑀𝑖

∑ 𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1

,       𝑖 = 1,2, … , 𝑛                        (5) 

eşitliği ile normalleştirilir. Böylelikle karar kriterlerine veya alternatiflere ait ağırlıklar elde edilmiş olur. 

TOPSIS 

En bilinen klasik ÇKKV yöntemlerinden birisi olan TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to an Ideal Solution) yöntemi, Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilmiştir (Chen, 2000). 

İdeal çözüme yakın olma ve negatif ideal çözüme uzak olma temeline dayanan yöntemde tüm değerler 

ölçülebilir olmalıdır (Karaoğlan ve Şahin, 2018). En iyi alternatifi seçmek amacıyla geliştirilmiş olan 

yöntemde nispi yakınlık ve nispi uzaklıklardan elde edilen değerlerin ölçümü sonrası alternatifler 

sıralanır (Behzadian vd.,2012). Alternatifler sıralanabildiği için performans analizi çalışmalarında da 
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çokça görülmektedir. Karar matrisinin oluşturulmasının ardından, TOPSIS yöntemi işlem adımları 

aşağıdaki gibi sıralanır (Tzeng, Lin ve Opricovic, 2005): 

Öncelikle normalize karar matrisi elde edilmektedir. Normalize değer 𝑟𝑖𝑗; 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑓𝑖𝑗

√∑ 𝑓𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

,    𝑖 = 1,2, … , 𝑛;      𝑗 = 1,2, … , 𝐽                     (6) 

eşitliği ile hesaplanır. Ardından ise ağırlıklı normalize karar matrisi hesaplanmaktadır. Ağırlıklı 

normalize değer 𝑣𝑖𝑗; 

𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗  × 𝑟𝑖𝑗,     𝑖 = 1, … , 𝑛;      𝑗 = 1,2, … , 𝐽                            

     (7) 

eşitliği ile elde edilir. Buradaki 𝑤𝑗 bulanık AHP yöntemi ile elde edilen kriter ağırlıklarıdır. Ardından 

pozitif ideal çözüm (PIS) ve negatif ideal çözüm (NIS) değerleri; 

𝐴∗ = {𝑣1
∗, 𝑣2

∗, … , 𝑣𝑛
∗} 

      = {(𝑖 max 𝑣𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽′), (𝑖 min 𝑣𝑖𝑗  | 𝑗 ∈ 𝐽′′)}                       (8) 

𝐴− =  {𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣𝑛
−} 

       = {(𝑖 min 𝑣𝑖𝑗  | 𝑗 ∈ 𝐽′), (𝑖 max 𝑣𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽′′)}                      (9) 

eşitlikleri ile hesaplanmaktadır. Burada 𝐽′ fayda kriteri ile ilişkili iken 𝐽′′ maliyet kriteri ile ilişkilidir. 

Bu adımın ardından n boyutlu öklidyen uzaklık kullanılarak ayrım ölçüleri hesaplanmaktadır. Her bir 

alternatifin pozitif ideal çözümden ayrımı; 

𝐷𝑖
∗ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

∗)2𝐽
𝑗=1 ,     𝑖 = 1, … , 𝑛                     (10) 

eşitliği ile hesaplanırken, negatif ideal çözümden ayrım ölçüsü de;  

𝐷𝑖
− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2𝐽
𝑗=1 ,     𝑖 = 1, … , 𝑛                          

   (11) 

eşitliği vasıtasıyla hesaplanmaktadır. Son olarak da ideal çözüme nispi yakınlık; 

𝐶𝑖
∗ =

𝐷𝑖
−

𝐷𝑖
∗+ 𝐷𝑖

− ,     0 < 𝐶𝑖
∗ < 1,     𝑖 = 1, … , 𝑛                       

   (12) 

eşitliği ile hesaplanarak alternatifler elde ettiği 𝐶𝑖
∗ değerine göre büyükten küçüğe sıralanır.  

Uygulama 

Çalışmanın bu bölümünde BİST’te yer alan çimento işletmelerinin 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılına ait 

finansal performansları Şekil 1’de görülen 4 ana karar kriter ve 12 alt karar kriter kapsamında 

değerlendirilmektedir. Kriterler, literatür taraması ve uzmanların fikirleri doğrultusunda, çimento 

işletmelerini değerlendirebilecek şekilde oluşturulmuştur. 
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Şekil 1: Çalışmada Kullanılan Karar Kriterleri 

Karar kriterleri ağırlıklandırılırken finans alanında uzman 8 akademisyen ve profesyonel tarafından ikili 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda Bulanık AHP yöntemi ile karar kriterleri 

ağırlıklandırılmıştır. Karar vericilerin sözel ifadelerinin ve kişisel değerlendirmelerinin kesinlik 

içermemesi sebebiyle AHP yöntemi yerine Bulanık AHP yöntemi tercih edilmiştir. Kriterlerin 

ağırlıklandırılmasının ardından 17 çimento işletmesi, TOPSIS yöntemi ile finansal performanslarına 

göre sıralanmıştır. 2013-2016 yılları arasındaki 4 yılın değerlendirilmesi işletmelerin 

performanslarındaki değişim hakkında bulgular verecektir. 

İlk aşama olarak karar vericilerin yaptığı ikili karşılaştırmaların geometrik ortalamaları alınarak ana 

kriterler ve alt kriter grupları için “Bulanık İkili Karşılaştırmalar Matrisi” oluşturulmuştur ve ana 

kriterlere ait matris Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Bulanık İkili Karşılaştırma Matirisi 
 Likidite Finansal Yapı Devir Hızı Kârlılık 

Likidite 1,00 1,00 1,00 1,13 1,36 1,61 0,97 1,22 1,47 0,87 1,05 1,30 

Finansal Yapı 0,62 0,73 0,88 1,00 1,00 1,00 1,16 1,47 1,93 0,29 0,34 0,43 

Devir Hızı 0,68 0,82 1,03 0,52 0,68 0,86 1,00 1,00 1,00 0,29 0,38 0,49 

Kârlılık 0,77 0,95 1,15 2,34 2,93 3,46 2,03 2,64 3,46 1,00 1,00 1,00 

 

Bulanık İkili Karşılaştırma Matrisinin oluşturulmasının ardından, bulanık �̃�𝑖𝑗 değerlerinin Eşitlik 9 

kullanılarak geometrik ortalamaları alınmış ve �̃�𝑖 değerleri elde edilmiştir. Örneğin, Likidite kriteri için 

�̃�𝑖 değeri; 

�̃�𝑖 = (∏ �̃�𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

)

1/𝑛

     

 

 

 

= [(1*1,13*0,97*0,87) 1/4; (1*1,36*1,22*1,05)1/4;(1*1,61*1,47*1,30) 1/4 ] 

= [0,99; 1,15; 1,32] 

 

Olarak hesaplanmış ve ana kriterlere ait bulanık karşılaştırma değerlerinin geometrik ortalamaları, �̃�𝑖 

değerlerinin toplamları ve Toplam satırının tersi olan Katsayı değerleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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188 

 

Tablo 3: Bulanık Karşılaştırma Değerlerinin Geometrik Ortalamaları 

Kriterler �̃�𝒊 

Likidite 0,99 1,15 1,32 

Finansal Yapı 0,67 0,78 0,92 

Devir Hızı 0,57 0,68 0,81 

Kârlılık 1,38 1,65 1,93 

TOPLAM 3,61 4,25 4,99 

Katsayı 0,20 0,24 0,28 

Ardından sırasıyla Eşitlik 10, Eşitlik 11 ve Eşitlik 12 kullanılarak Tablo 4’te verilmiş olan bulanık 

ağırlıkları gösteren �̃�𝑖 değerleri ile normalize yerel ağırlıkları gösteren 𝑤𝑖 değerleri elde edilmiştir. Ana 

kriterlerin ağırlıkları ile alt kriterlerin yerel ağırlıklarının çarpımları sonucunda da her bir alt kriterin 

sistem içindeki ağırlığı hesaplanmış olup yine Tablo 4’te verilmiştir. Verilen bu değerler ağırlık 

yüzdesini göstermekte olup her bir alt kriter grubunun yerel ağırlıkları toplamı ve tüm alt kriterlerin 

sistem içindeki ağırlıkları toplamları 1’e eşittir. 

            Tablo 4: Bulanık Ağırlıklar ve Kriter Ağırlıkları Tablosu 

Kodu Oranlar 𝒍𝒘𝒊 𝒎𝒘𝒊 𝒖𝒘𝒊 
Yerel 

Ağırlık 𝒘𝒊 

Sistemdeki 

Ağırlık (W) 

L Likidite 0,20 0,23 0,27 0,27  

F Finansal Yapı 0,14 0,16 0,19 0,19  

D Devir Hızları 0,11 0,14 0,16 0,16  

K Kârlılık 0,28 0,33 0,39 0,39  

L1 Cari 0,19 0,26 0,35 0,26 0,069 

L2 Asit-Test 0,16 0,22 0,31 0,22 0,060 

L3 Nakit 0,37 0,52 0,72 0,52 0,140 

F1 Kaldıraç 0,33 0,45 0,59 0,44 0,082 

F2 Öz Kaynak/Varlık Toplamı 0,25 0,34 0,46 0,34 0,064 

F3 Öz Kaynak/Yab. Kay. Top. 0,16 0,21 0,30 0,21 0,040 

D1 Alacak Devir Hızı 0,24 0,31 0,40 0,31 0,049 

D2 Özkaynak Devir Hızı 0,27 0,35 0,45 0,35 0,056 

D3 Aktif Devir Hızı 0,26 0,34 0,45 0,35 0,055 

K1 Net Kâr/Öz Kaynak 0,18 0,24 0,35 0,25 0,096 

K2 Net Kâr/Varlık Toplamı 0,33 0,46 0,63 0,46 0,176 

K3 Faaliyet Kârı/Net Satışlar 0,21 0,29 0,41 0,30 0,114 

Karar kriterlerinin ağırlıklarının hesaplanmasında sonra, işletmelerin finansal performanslarının 

değerlendirilmesi aşamasına geçilmiştir. Değerlendirmede kullanılan işletmelere ait finansal oranlar ile 

Standart Karar Matrisi oluşturulmuş olup örnek olarak 2016 yılına ait olan matris Tablo 5’te 

verilmektedir. Tabloda, performansları değerlendirilecek olan 17 işletme ile bu değerlendirmede 

kullanılacak olan karar kriterleri görülmektedir ve her bir işletmenin 12 alt kritere ait verileri yer 

almaktadır. 

Standart Karar Matrisinin oluşturulmasını takiben TOPSİS yöntemindeki işlem adımları uygulanarak 

matris önce normalleştirilmiş, ardından da Bulanık AHP yöntemi ile elde ettiğimiz kriter ağırlıkları ile 

çarpılarak Tablo 6’da yer alan Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi elde edilmiştir. Ağırlıklı normalize 

karar matrisi oluşturulurken hesap kolaylığı adına ağırlıklar 100 ile çarpılarak kullanılmıştır. Tablo 5 ve 

Tablo 6 aşağıda verilmektedir. 
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Tablo 5: Karar Matrisi 

2016 L1 L2 L3 F1 F2 F3 D1 D2 D3 K1 K2 K3 

ADANA 3,620 2,661 0,749 0,167 0,833 4,999 5,291 1,014 0,845 0,346 0,288 0,341 

AFYON 0,148 0,044 0,002 0,703 0,297 0,422 6,055 0,348 0,103 0,055 0,016 0,158 

AKCNS 1,220 0,898 0,044 0,334 0,666 1,993 3,506 1,190 0,793 0,234 0,156 0,196 

ASLAN 1,085 0,873 0,058 0,451 0,549 1,219 1,938 1,066 0,585 0,187 0,102 0,175 

BOLUC 1,505 1,101 0,028 0,332 0,668 2,013 2,869 1,061 0,709 0,249 0,167 0,235 

BSOKE 1,057 0,792 0,514 0,669 0,331 0,495 4,449 0,550 0,182 -0,080 -0,026 -0,144 

BTCIM 1,324 1,060 0,418 0,597 0,403 0,675 3,053 0,977 0,394 0,005 0,002 0,005 

BUCIM 2,602 1,762 0,461 0,306 0,694 2,268 3,347 1,441 1,000 0,178 0,123 0,123 

CIMSA 0,638 0,385 0,036 0,465 0,535 1,150 3,655 0,861 0,461 0,183 0,098 0,213 

CMBTN 1,139 1,095 0,194 0,608 0,392 0,643 4,123 5,504 2,155 -0,098 -0,038 -0,018 

CMENT 1,838 1,348 0,317 0,216 0,784 3,621 3,707 0,661 0,518 -0,020 -0,015 -0,030 

GOLTS 1,145 0,748 0,014 0,573 0,427 0,745 2,462 1,069 0,456 0,018 0,008 0,017 

KONYA 3,617 2,626 1,542 0,179 0,821 4,592 4,107 0,818 0,672 0,124 0,102 0,151 

MRDIN 3,658 2,430 0,682 0,141 0,859 6,084 2,925 0,587 0,504 0,160 0,137 0,273 

NIBAS 0,779 0,438 0,114 0,430 0,570 1,325 4,855 0,810 0,461 -0,093 -0,053 -0,115 

NUHCM 2,676 1,997 0,503 0,232 0,768 3,313 3,177 0,833 0,640 0,156 0,120 0,187 

UNYEC 5,189 4,073 1,786 0,147 0,853 5,787 3,002 0,882 0,752 0,205 0,175 0,232 

Tablo 6: Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi 

2016 L1 L2 L3 F1 F2 F3 D1 D2 D3 K1 K2 K3 

ADANA 2,564 2,216 3,793 0,771 2,001 1,568 1,649 0,852 1,435 4,818 10,145 5,243 

AFYON 0,105 0,037 0,011 3,253 0,713 0,132 1,888 0,292 0,175 0,765 0,574 2,427 

AKCNS 0,864 0,748 0,224 1,545 1,599 0,625 1,093 1,000 1,346 3,258 5,483 3,020 

ASLAN 0,769 0,727 0,292 2,085 1,319 0,382 0,604 0,895 0,994 2,600 3,608 2,691 

BOLUC 1,066 0,917 0,141 1,535 1,604 0,632 0,894 0,891 1,203 3,475 5,866 3,614 

BSOKE 0,749 0,659 2,605 3,093 0,796 0,155 1,387 0,462 0,310 -1,108 -0,927 -2,220 

BTCIM 0,938 0,882 2,117 2,762 0,968 0,212 0,952 0,821 0,668 0,068 0,069 0,077 

BUCIM 1,844 1,467 2,335 1,415 1,667 0,712 1,044 1,211 1,699 2,479 4,347 1,897 

CIMSA 0,452 0,321 0,182 2,151 1,285 0,361 1,140 0,724 0,782 2,554 3,452 3,272 

CMBTN 0,807 0,912 0,982 2,815 0,940 0,202 1,286 4,624 3,659 -1,361 -1,347 -0,273 

CMENT 1,302 1,123 1,605 1,001 1,882 1,136 1,156 0,556 0,880 -0,275 -0,545 -0,459 

GOLTS 0,811 0,623 0,073 2,651 1,025 0,234 0,768 0,898 0,775 0,252 0,272 0,260 

KONYA 2,562 2,186 7,810 0,827 1,972 1,441 1,281 0,687 1,141 1,723 3,575 2,323 

MRDIN 2,591 2,024 3,452 0,653 2,063 1,909 0,912 0,493 0,856 2,230 4,840 4,191 

NIBAS 0,552 0,364 0,575 1,990 1,369 0,416 1,514 0,680 0,783 -1,298 -1,870 -1,769 

NUHCM 1,895 1,663 2,546 1,073 1,845 1,039 0,990 0,700 1,087 2,171 4,213 2,873 

UNYEC 3,676 3,391 9,047 0,682 2,048 1,815 0,936 0,741 1,278 2,858 6,158 3,573 

Koyu renkli olan değerler, kritere ait olan en iyi değeri, eğik ve altı çizili olan değerler ise en kötü 

değeri göstermektedir. 
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Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi, Tablo 7’de görülen Pozitif ve Negatif İdeal Çözümleri bulmak için 

kullanılmaktadır. Fayda kriterlerinde en büyük değer, maliyet kriterlerinde ise en küçük değer Pozitif 

İdeal Çözüm olarak alınmıştır. Negatif İdeal Çözüm değerleri için ise fayda kriterlerinde en küçük değer, 

maliyet kriterlerinde en büyük değer kullanılmıştır. Tablo 6’da yer alan karar kriterlerinden Kaldıraç 

Oranı (F1) maliyet kriteri, diğer tüm kriterler fayda kriteridir. 

Tablo 7: Pozitif ve Negatif İdeal Çözümler 

 L1 L2 L3 F1 F2 F3 D1 D2 D3 K1 K2 K3 

PIS 3,676 3,391 9,047 0,653 2,063 1,909 1,888 4,624 3,659 4,818 10,145 5,243 

NIS 0,105 0,037 0,011 3,253 0,713 0,132 0,604 0,292 0,175 -1,361 -1,870 -2,220 

Sonraki adımda pozitif ideal noktaya uzaklıklar olan 𝑆𝑖
∗ değerleri ve negatif ideal noktaya uzaklıklar 

olan 𝑆𝑖
− değerleri (ayrım ölçüleri) Eşitlik 17 ve Eşitlik 18 kullanılarak hesaplanmıştır. İdeal çözüme 

nispi uzaklıklar olan 𝐶𝑖
∗ değerleri de bir önceki adımda elde edilen 𝑆𝑖

∗ ve 𝑆𝑖
− değerleri Eşitlik 19 

vasıtasıyla elde edilmiştir. Son olarak da hesaplanan 𝐶𝑖
∗ değerlerine göre işletmeler sıralanmıştır. 2016 

yılına ait finansal oranlar ile elde edilmiş 𝑆𝑖
∗, 𝑆𝑖

−, 𝐶𝑖
∗ değerleri ve sıralamalar Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8: İdeal Çözüme Uzaklıklar (Finansal Performans Sonuçları) 

Şirketler 𝑺𝒊
∗ 𝑺𝒊

− 𝑪𝒊
∗ Sıra 

ADANA 7,042 16,619 0,702 1 

AFYON 16,256 5,809 0,263 12 

AKCNS 11,984 10,490 0,467 7 

ASLAN 13,189 8,582 0,394 9 

BOLUC 11,772 11,157 0,487 5 

BSOKE 17,617 3,029 0,147 16 

BTCIM 15,665 4,228 0,213 14 

BUCIM 10,989 9,424 0,462 8 

CIMSA 13,472 8,745 0,394 10 

CMBTN 17,009 6,155 0,266 11 

CMENT 16,262 4,417 0,214 13 

GOLTS 16,459 3,926 0,193 15 

KONYA 9,378 11,917 0,560 3 

MRDIN 9,807 11,547 0,541 4 

NIBAS 18,710 2,071 0,100 17 

NUHCM 10,955 9,783 0,472 6 

UNYEC 6,647 15,305 0,697 2 

Tablo 8’de gösterilen sonuçlara göre, 𝐶𝑖
∗ değeri yüksek olan işletmenin finansal performansı daha 

yüksek, 𝐶𝑖
∗ değeri düşük olan işletmenin finansal performansı da daha düşüktür yorumu çıkmaktadır. 

Ayrıca tablodaki 𝑆𝑖
∗ değeri tüm kriterlerin ağırlıklandırılmasının ardından oluşan en iyi çözüme, 𝑆𝑖

− 

değeri ise en kötü çözüm kümesine olan mesafeyi göstermektedir. “Pozitif İdeal Çözüm” olarak 

adlandırılan en iyi çözüme yakın olmak ve “Negatif İdeal Çözüm” olarak adlandırılan en kötü çözüme 

uzak olmak finansal performans sonuçlarının yüksek olmasına sebep olmaktadır. 

2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait hesaplamalar yapıldıktan sonra elde edilen işletmelerin finansal 

performanslarına göre sıralamaları Tablo 9’da ve Şekil 2’de görülebilmektedir. 
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Tablo 9: Yıllara Göre Sıralamalar 

Sıra 2013 2014 2015 2016 

1 UNYEC ADANA ADANA ADANA 

2 ADANA UNYEC UNYEC UNYEC 

3 MRDIN KONYA AFYON KONYA 

4 CIMSA MRDIN KONYA MRDIN 

5 KONYA AFYON BOLUC BOLUC 

6 BOLUC BOLUC MRDIN NUHCM 

7 BSOKE BSOKE AKCNS AKCNS 

8 ASLAN ASLAN BSOKE BUCIM 

9 AKCNS BUCIM CIMSA ASLAN 

10 BUCIM AKCNS NUHCM CIMSA 

11 CMBTN CIMSA ASLAN CMBTN 

12 BTCIM NIBAS CMBTN AFYON 

13 NUHCM NUHCM BUCIM CMENT 

14 GOLTS CMBTN BTCIM BTCIM 

15 AFYON BTCIM NIBAS GOLTS 

16 CMENT CMENT CMENT BSOKE 

17 NIBAS GOLTS GOLTS NIBAS 

Tablo 9’da ve Şekil 2’de BİST’te yer alan çimento işletmelerinin 2013-2016 yılları arasındaki finansal 

performansları ve ortalama sıralamaları yer almaktadır. Buna göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Adana 

Çimento’nun finansal performansa göre sıralamada ve bunun sonucu olarak da ortalamada birinci olarak 

yer aldığı görülmektedir. Ortalamaya göre ilk 5’te yer alan diğer işletmeler Ünye Çimento, Konya 

Çimento, Mardin Çimento ve Bolu Çimento olmuştur ve hesaplaması yapılan yıllarda sürekli olarak 

yüksek finansal performans göstermişlerdir. İşletmeler çoğunlukla benzer sıralarda yer almasına karşılık 

Afyon Çimento 2014 ve 2015 yıllarında yükseliş, 2016 yılında düşüş göstererek performans 

sıralamasında istikrarsız bir görüntü sergilemiştir. Çimsa Çimento’nun 2014 yılında, Batısöke 

Çimento’nun da 2016 yılında kendi sıralamalarına göre kayda değer düşüşleri gözlemlenmiştir. 
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Şekil 2: Yıllara Göre Sıralamalar 

Sonuç 

Çalışmada BİST’te yer alan çimento işletmeleri, 4 ana kriter ve her bir ana kriterin altında 3 alt kriter 

olmak üzere toplam 12 kriter üzerinden değerlendirilerek finansal performans analizine tabi tutulmuştur. 

Finansal performans analizi için ise Bulanık AHP ve TOPSIS yöntemleri tercih edilmiştir. Analizlerin 

sonucunda BİST’te yer alan 17 çimento işletmesi finansal performanslarına göre sıralanmıştır. 

Kriterlerin ağırlıklandırılmasında 8 uzmanın görüşü alınmıştır ve en önemli ana kriter Kârlılık Oranları 

olmuştur. Likidite Oranları en önemli ikinci kriter olarak belirlenirken Finansal Yapı ve Devir Hızları 

oranları da nispeten daha az önemli ana kriterler olarak bulunmuştur ve bu sonuçlar literatürdeki 

çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Alt kriterler değerlendirildiğinde ise Net Kâr/Varlık Toplamı 

Oranı, Nakit Oran ve Faaliyet Kârı/Net Satışlar Oranı çalışmadaki en önemli alt kriterler olarak tespit 

edilmiştir. 

İşletmelerin finansal performans değerleri paydaşlar, yatırımcılar, hissedarlar ve hatta alıcılar için önem 

arz etmektedir. İşletmeler, performans analizlerini yaptıktan sonra zayıf yönlerini güçlendirerek ve 

güçlü yönlerini de koruyarak daha iyi performans değerlerine ulaşabileceklerdir. 
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Farklı ÇKKV yöntemleri kullanılarak aynı sektörün analiz edilmesi mümkündür. Yahut Bulanık AHP 

ve TOPSIS yöntemleri ile farklı sektörler de analiz edilebilecektir. Bu çalışma BİST Çimento 

İşletmelerinin finansal performanslarını değerlendirirken Bulanık AHP ve TOPSIS yöntemlerinin de 

finansal performans analizi için bir arada kullanılabilirliğini göstermektedir. 
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Sector Size and Consumer Trends of Turkish Wedding Sector 
 

 

Most people give too much importance to marriage which is a a combination of traditionalism 

and modernism in Turkey. Due to this importance, both the ceremony and the new house 

preparation are carried out with great care by the couples and even their families. This 

importance naturally causes certain expenditures and makes the wedding industry a big 

industry. The examination of this sector, where both services and goods co-exist, is important 

for professionals and researchers. In literature, there is not a lot of scientific work on the 

sector and the wish to be investigated in the name of marketing and consumer behaviors is 

the starting point of the study. 

This research is done for detecting the size of the wedding industry and trends of consumers 

in Turkey. For this purpose, a questionnaire consisting of 41 questions was prepared and 

presented to consumers who were married in 2014-2019. In addition to the questionnaire, 

interviews were conducted with married couples. In conclusion, some basic information has 

tried to achieve, and inferences has made about the wedding industry in Turkey. 
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Türkiye Düğün Sektörünün Büyüklüğü ve Tüketici Eğilimleri 
 

 

Evlilik, Türkiye’de gelenekselliği ve modernizmi bir arada barındıran ve çoğu kişi için 

fazlaca önem atfedilen bir kurum olarak karşımızda bulunmaktadır. Atfedilen bu önem 

sebebiyle gerek seremoni gerekse yeni ev hazırlığı evlenecek çiftler ve hatta aileleri 

tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Bu titizlik doğal olarak belirli harcamalara 

sebep olmakta ve düğün sektörünü büyük bir endüstri haline getirmektedir. Hem hizmetlerin 

hem de malların bir arada yer aldığı bu sektörün incelenmesi profesyoneller ve araştırmacılar 

adına önem taşımaktadır. Literatürde önceden yapılmış çok fazla bilimsel çalışmaya 

rastlanmayan sektörün pazarlama ve tüketici davranışları adına araştırılması isteği de 

çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Bu araştırma Türkiye’de düğün sektörünün büyüklüğünü ve tüketicilerin eğilimlerini tespit 

etmeye yönelik olarak yapılmaktadır. Bu amaçla 41 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır 

ve 2014-2019 yılları arasında, o yıl içinde evlenen tüketicilere sunulmuştur. Anket 

çalışmasına ek olarak da evlenen çiftlerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda 

Türkiye düğün sektörü hakkında bir takım temel bilgiler elde edilmeye çalışılmış olup sektör 

hakkında çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır. 
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Giriş 

Eski çağlardan beri insanlar aşka ve aileye önemli birer olgu olarak yaklaşmışlardır. Bazı toplumlarda 

evlilik, iki kişi arasındaki aşkı sembolleştiren veya resmileştiren bir durumdur. Türkiye’de ve benzer 

toplumlarda ise evlilik, aile kurmanın somut basamağı olarak görülmektedir. Amacın aşk ilişkisini 

resmileştirmek veya aile kurmak olmasından bağımsız olarak evlilik hemen hemen Dünya’nın her 

yerinde maddi anlamda yük getiren birtakım harcamalardan oluşmaktadır. Ülkemizdeki evlilikleri ele 

aldığımızda bunun sadece bir törenden öte bir süreç olduğu da görülebilmektedir. 

Kız isteme ve nişan ile başlayan bu süreç seremoni ile sona ermektedir ve ortalama 6 ay sürdüğü 

görülmektedir. Nişan ile düğün arasındaki dönem de düğün hazırlıkları dönemi olarak 

adlandırılabilecektir. Bu dönemde yeni evin kurulması için gerekli eşyaların alınmasından, düğün 

töreninin organizasyonuna kadar birçok harcama yapılmaktadır. Böylesine harcama yapılan bir 

organizasyon da başlı başına bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Düğünle ilgili, düğün için veya 

düğün sırasında yapılan harcamaların hepsi düğün sektörünü oluşturmaktadır (Boden, 2003). 

The Knot’un (Dünya’nın en büyük çevrimiçi düğün alışverişi sitelerinden bir tanesi) yaptığı araştırmaya 

göre ABD’de 2018 yılında bir düğünün ortalama maliyeti, balayı harcamaları hariç 33.931 USD olarak 

belirlenmiştir. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verilerine göre yıllık yaklaşık 

2.250.000 evliliğin gerçekleştiği ABD’de (2017 yılı için 2.236.496), bu sayılar 75 milyar dolarlık bir 

endüstrinin varlığına işaret etmektedir. ABD’de ev eşyalarının bu rakama dahil olmadığı 

düşünüldüğünde sektörün büyüklüğü hakkında bir fikir edinilebilecektir. 

Literatürde düğün sektörü ile ilgili fazla sayıda çalışma bulunmamaktadır. Sektör daha çok süreli 

akademik olmayan yayınlarda bilimsellikten uzak şekilde ele alınmaktadır. Bu yüzden konu hakkında 

yapılacak çalışmalar önem taşımaktadır. 

Nguyen ve Belk (2012) tarafından yapılan araştırmada Vietnam’da evlilik ve düğün ritüellerin tarihsel 

rolü ve pazara yakınlaşmayla beraber nasıl değiştiği incelenmiştir. Ülkemizde de benzer şekilde 

dijitalleşme ve globalleşme sayesinde, yerel geleneklerin daha çok şehirli ve batı tarzı düğünlere ve 

harcamalara geçişe sebep olduğu görülmektedir. Küreselleşme ile ulusların birbirine yakınlaşması, 

kültürel hayatın ve pazarların standartlaşması ya da bir diğer deyişle tek tipleşmesi (Kotler, 1986), düğün 

ritüellerini ve evlilik pazarını da etkilemektedir. 

Sahni ve Mann (2015), yaptıkları çalışmada evlilik sektöründeki statü harcamalarının öncülerini tespit 

etmeye çalışmıştır. Çalışma sonucunda vvlilik harcamalarının sosyal statü ile ilişkili olduğunu 

bulmuşlardır. Yazarların aktardıklarına göre 25 Milyar USD pazar büyüklüğüne sahip olan Hindistan’da 

yapılan bu çalışma, Türkiye’deki düğün harcaması davranışları gözlemlendiğinde benzerlik 

göstermektedir. Düğün ve doğum gibi insan hayatında az sayıda gerçekleşen özel durumlar, ülkemizde 

de statü harcamalarına ve kişiye özel siparişler verilmesine neden olmaktadır. 

McGraw vd. (2016) de yaptıkları çalışmada nişan yüzüğü satın alırken tüketicilerin daha yüksek fiyatlı 

ve yüksek kaliteli ürünleri tercih ettikleri, düşük fiyatlı ürünleri daha az araştırdıkları ve pazarlık 

yapmaya daha az istekli oldukları sonucuna varmışlardır. 

Lo (2018) ise çalışmasında ABD, Çin ve Hong Kong’da yer alan düğün magazinlerindeki reklamları 

karşılaştırmıştır. Batı kültürünün Çin ve Hong Kong’da baskın bir etkisi olduğu sonucunu elde etmiştir. 

Araştırmada, güzellik unsurunun her 3 ülkede de gelinler için kullanıldığı ve çekicilik yaratmaya 

çalıştığı belirtilmektedir. 

Türkiye’de Düğün Sektörü 

Türkiye’de son 5 yılda ortalama 583.000 evlilik gerçekleşmiştir (TUİK, 2019). Araştırmanın başladığı 

2015 yılında 602.982 evlilik gerçekleşirken, 2018 yılında 553.202 evlilik yapılmıştır. Gerçekleşen 

hemen hemen her evlilik bazı harcamaların da beraberinde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Düğünle 

ilişkili, düğün sırasında veya düğün için yapılan harcamalara göz atıldığı zaman düğün sektörü onlarca 

sektör ile ilişki içindedir. Yeni evlenen çiftin ev hazırlığı ve eşyaların alınması mobilya, beyaz eşya, 

elektronik, tekstil ve züccaciye sektörü ile yakından ilişkilidir. Düğün hediyesi olarak çiftlerin kendileri, 
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aileleri ve hatta düğün davetlileri tarafından verilen değerli takılar kuyumculuk sektörü ile ilişkiyi 

başlatmaktadır. Davetler yiyecek içecek sektörüyle ilişkili iken fotoğrafçılık, organizasyon, kuaför ve 

makyaj hizmetleri vb. onlarca sektör düğün sektörü ile ilişki içinde bulunmaktadır. 

Çok fazla sayıda sektör ile ilişki olmasına rağmen düğün sektörü özelinde yer alan işletmelerin çoğu 

küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Sektörün büyüklüğüne rağmen hizmet yoğun olması, 

standartlaştırmanın zor olması, düğünlerin farklı coğrafyalarda düzenlenmesi sebebiyle lokasyon ve 

kültürel farklılıkların ortaya çıkması, çok farklı tüketici isteklerinin olması sebebiyle büyük işletmeler 

yerine yerel küçük işletmeler sektörde daha yoğun halde yer almaktadır. Kişiye özel ürünlerin daha 

yüksek maliyetli olması sebebiyle (gelinlik dikimi vb.) ulusal markaların standartlaşabileceği ve 

dağıtımın nispeten kolay olabileceği evliliğe yönelik hazır giyim gibi sektörlerde daha yoğun yer aldığı 

görülmektedir. Mobilya ve beyaz eşya gibi sektörlerde de evlilik için özelleştirme durumu 

gözlemlenmemektedir. 

Araştırma 

Araştırma 2015 yılının başlarında başlamıştır. Araştırma kapsamında öncelikle sektör hakkında bilgi 

edinebilmek için gözlem yoluna başvurulmuştur. Bazı tanımlayıcı verilere ulaşmak için 41 sorudan 

oluşan bir anket oluşturulmuş ve 2015-2019 yılları arasında aynı sene evlenecek veya evlenmiş olan 215 

çift ile anket yapılmıştır. 2015 yılında ilk toplanan 111 anketin sonuçlarının ardından çiftlerle yüz yüze 

görüşmeler yapılarak bazı çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın ilk bölümünde elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan çiftlerin %80’i (174 çift) 

Mayıs-Eylül ayları arasında evlenmektedir. Aylar arasındaki farklılık sadece Ramazan ayının geldiği 

tarihlere göre değişim göstermektedir. Elde edilen sonucun ardından çiftlerle yapılan görüşmelerde 

yağışlı ve soğuk dönemlerde seremoni yapmanın zorluğu, tatil döneminde özellikle şehir dışında 

gelebilecek davetlilerin daha çok katılım gösterebilme ihtimali ve balayı tatilinin daha sıcak bir döneme 

rastlaması tarih seçiminde Mayıs-Eylül ayları arasının seçilmesinde önemli sebepler olarak dikkat 

çekmiştir. 

Anket katılımcıların %49’u kapalı bir mekânda düğün yapacaklarını belirtmişlerdir. En büyük çoğunluk 

da %37 ile düğün salonu seçeneğinde toplanmıştır. %21’i yanıtlarını açık hava düğünü tercih 

edeceklerine dair vermiştir. %27’si ise düğün töreni yerine nikâh töreni yapacaklarını belirtmişlerdir. 

%27’yi oluşturan %3’lük bölüm sadece nikâh yapacakken kalan %24’lük kısım ise nikâh ile beraber bir 

kokteyl yapacaklarını veya nikâh sonrası arkadaş/aile arasında eğlence düzenleyeceklerini cevaplarında 

göstermişlerdir. Bu bölümde dikkati çeken bir unsur, düğün yerine nikâh tercihinin zaman içerisinde 

artıyor olmasıdır. Çiftlerle yapılan görüşmelerde düğün seremonisi masraflarının fazlalığı, düğüne 

harcanan eforun yüksek olması, genel ekonomik gidişatın belirsizliği gibi sebepler nikâh tercihinde öne 

çıkan unsurlar olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmada araştırılmak istenen unsurlardan birisi de düğün harcamalarının miktarı, harcama 

miktarlarındaki yıllık değişim ve harcama miktarlarının gelir seviyesi ile ilişkisinin bulunup 

bulunmadığıdır. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan elde edilen ve 2015-2019 yılları arasını gösteren 

ev eşyaları hariç ve toplam evlilik harcamaları Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Katılımcıların 2015-2019 yılları arasındaki evlilik harcamaları 

Katılımcılardan elde edilen verilere göre 2015 yılında 61.063 ₺ olan ortalama toplam evlilik harcaması 

miktarı %22,28 artarak 2019 yılında 74,667 ₺ olmuştur. Ev eşyaları hariç ortalama harcama miktarı da 

2015 yılında 29.779 ₺ iken 2019 yılında %8,58 artış ile 32.333 ₺ olmuştur. Toplam harcama 

miktarındaki artışın büyük kısmını ev eşyalarındaki fiyat artışına yormak mümkündür. Elde edilen bu 

sonucun ardından evlenen çiftlerle ve sektörde yer alan işletmeler ile yapılan görüşmeler ve gözlemler 

bazı çıkarımlarda bulunulmasına yardımcı olmuştur. İlk olarak, ülkedeki genel ekonomik durağanlık 

yeni evlenen çiftlerin harcamalarını daha dikkatli yapmalarına sebep olmaktadır. Ekonomik durağanlık 

sebebiyle, yukarıda da bahsi geçen, çoğunlukla küçük ve orta ölçekli yerel işletmelerden oluşan düğün 

hizmetleri sektöründe fiyatlar maliyet vb. artışlara rağmen ya sabit kalmış ya da çok küçük düzenlemeler 

yapılmıştır. 2018 yılında, 2015 yılına göre evlenme sayısındaki yaklaşık %8’lik düşüş ile beraber 

yaklaşık olarak 6,2 Milyar USD olan ev eşyaları hariç oluşan düğün pazarının 3,2 Milyar USD 

seviyesine kadar gerilediği araştırmadan elde edilen verilere göre düşünülmektedir. Piyasadaki 

durağanlığa rağmen ülkemizde evlilik pazarının, yine araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda 40 

Milyar ₺ üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Harcama miktarının yani düğün bütçesinin gelir seviyesi ile ilişkisine bakıldığı zaman, yapılan 

regresyon analizi sonucu anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yani düğün harcamalarının gelir seviyesi ile 

bir bağlantısı olmadığı düşünülebilir. Elde edilen bu sonucun üzerine yapılan görüşmelerde, gelir 

seviyesi düşük olanların, ailelerinin desteğini alarak, özellikle ev eşyası harcamasına yoğunlaştıkları 

fark edilmiştir. 

Yukarıda Mayıs-Eylül ayları arasını düğün sezonu olarak belirtilmişti. Evlilik tarihinin düğün sezonu 

içinde veya dışında olmasının harcama miktarına etkisi olup olmadığına bakılması için t-testi yapılmıştır 

ve ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Düğün sezonu içinde ve dışında harcama ortalamaları (N=215) 

 N Ortalama Standart Sapma 

Düğün Sezonu İçi 174 69212,64 34136,00 

Düğün Sezonu Dışı 41 47195,12 18133,16 

Tablo 1’de de görülebileceği üzere düğün sezonu içinde ve dışında harcama ortalamaları arasında ciddi 

farklılık bulunmaktadır. Yapılan t-testi sonucunda da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

sonucu elde edilmiştir. 

Harcama kaynaklarına bakıldığı zaman ise Şekil 2’deki gibi bir sonuçla karşılaşılmaktadır. 
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Şekil 2. Düğün harcamalarının kaynakları 

Çoklu cevap verilebilecek şekilde sorulan soruya verilen katılımcı yanıtlarına göre, aile desteği ve 

evlenecen çiftlerin kendi birikimleri katılımcıların %63,26’sı ve %62,33’ü tarafından düğün 

harcamalarında en sık başvurulan kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. %35,35 ile banka kredisi, 

%21,86 ile kredi kartı, %20,00 ile düğün takıları ve %6,05 ile şahsi borç veya vadeli alışveriş yanıtları 

alınmıştır. Elde var olmayan kaynaklarla evlilik harcaması yapmak tüketicilerin azımsanamayacak 

sayıda başvurduğu bir yöntem olarak görülmektedir. 

Tüketicinin evlilik alışverişi kararını etkileyen unsurlar 14 madde halinde katılımcılara sorulmuştur. Bu 

sorular ve sorulara verilen cevaplar Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Evlilik alışverişinde tüketicilerin satın alma kararını etkileyen unsurların ortalamaları (0-10 

arası) 

Madde Kodu Madde Ortalama 

A8 Firmanın kalitesi 8,30 

A9 Firmanın fiyatlarını açıkça belirtmesi 8,20 

A10 Alacağım hizmetin fiyatı 8,19 

A13 Firmanın yapacağı indirimler 8,12 

A12 Firma ile iletişimim 7,90 

A14 Firmanın vereceği hediye ürünler/hizmetler 7,72 

A7 Firmanın imajı/markası 7,46 

A1 Arkadaş tavsiyesi 6,54 

A5 Firmanın web sayfası 6,41 

A2 Firma ile ilgili internet/forum yorumları 6,31 

A3 Firmanın sosyal medya kullanımı 5,78 

A4 Firmanın sosyal medyadaki beğeni sayısı 5,49 

A11 Firmanın ofisinin bulunduğu semt 5,05 

A6 Firmanın fuarlara katılması 4,75 

Tablodan da görülebileceği üzere katılımcılara göre firmanın kalitesi, fiyatların açıkça belirtilmesi, 

hizmetin fiyatı ve işletmenin yapacağı indirimler en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Firma ile iletişim maddesi de iletişim yoğun bir sektör olmasından dolayı ve insanların düğün günlerini 
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önemsemelerinden ötürü önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalite ve fiyatın ön plana 

çıktığı bu sonuçlar, yapılan yoğun harcamalardan dolayı tüketicilerin fiyata karşı yaklaşımını 

algılamamızı sağlayabilir. Önemli bir diğer konu da genel kanı olarak düğün sektöründeki fiyatların 

normalden fazla olduğu algısının toplumda yerleşik olmasıdır. Gerçeklik payı da bulunabilecek bu 

önyargı, birçok hizmet kaleminde standart bir hizmet uygulamasının düğün gününde daha yüksek 

bedellerle elde edilebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, damat tıraşı, gelin başı gibi isimlerle 

anılan kuaförlük hizmetleri, normal hizmet bedellerinin çok üstünde verilmektedir. Ankette yer alan ve 

katılımcıların düğün sektöründe yer alan işletmelerin fiyatları hakkındaki düşüncesini ölçmeye yönelik 

soruya 215 katılımcıdan yalnızca 4 tanesi az, biraz az veya çok az diye yanıt vermiştir. Buna karşılık 

%21,86’sı çok fazla, %31,16’sı fazla ve %32,56’sı ise biraz fazla olarak yanıtlamışlardır. Katılımcıların 

%12,56’sı ise sektörde yer alan işletmelerin hak ettikleri kadar ücret talep ettiğini düşünmektedirler. Bu 

durum sektörün imajının kötü olduğunun düşünülmesine sebebiyet vermektedir. 

Araştırmada son olarak bazı evlilik harcama kalemlerinin önem derecelerini elde edebilmek için sorular 

sorulmuştur ve elde edilen ortalamalar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3. Bazı evlilik harcama kalemlerinin önem derecelerine ait ortalamalar (0-10 arası) 

Madde Kodu Madde Ortalama 

B8 Balayı 8,17 

B2 Kıyafetler (gelinlik, damatlık, ayakkabı vd.) 7,91 

B3 Güzellik (gelin saçı, makyaj vb.) 7,90 

B7 Fotoğraf ve video (düğün hikâyesi, dış mekân çekimi) 7,87 

B4 Düğün mekânı 7,85 

B12 Mobilyalar ve beyaz eşya 7,84 

B5 Düğün organizasyonu (müzik, yemek vb.) 7,80 

B13 Mutfak eşyaları ve küçük ev aletleri 7,38 

B1 Alyanslar/yüzükler/takılar 7,16 

B11 Aksesuarlar, detaylar 6,82 

B10 Gelin buketi 6,59 

B9 Davetiye-nikâh şekeri 6,32 

B6 Kına gecesi 5,56 

Elde edilen verilere göre kına gecesi en düşük ortalamaya sahip olurken balayı en yüksek ortalamaya 

sahip olmuştur. Bununla birlikte gelinlik-damatlık, saç-makyaj, fotoğraf-video, düğün mekânı ve 

organizasyonu ile ev eşyaları yüksek ortalamalara sahip gözükmektedir. Veriler, katılımcıların 

çoğunlukla nelere önem verdiğine bir ipucu niteliğinde olup özellikle seremoni ve seremoninin hazırlığı 

ve kayda alınması aşamasının önemsendiği gözlemlenmektedir. 

Sonuç 

Yapılan anketlerin, görüşmelerin ve gözlemlerin sonucunda, Türkiye’de çiftlerin geleneksellikten 

uzaklaşmaya başladığı görülmektedir. Geleneksellikten uzaklaşma, kına gecesi gibi ritüellerden 

vazgeçme veya yeniden yorumlama, düğünlerin eskiye nazaran daha az sayıda misafire yapılması ve 

hatta nikâh yapılarak yakın arkadaş ve aile grubu ile yemek/eğlence şeklinde tamamlanması vb. 

şekillerde kendini göstermektedir. Geleneklerin büyükşehirlerde ve küçük yerleşim birimlerinde 

farklılık gösterip göstermediği bu araştırmada incelenememiştir ve daha sonraki bir araştırmanın konusu 

olabilecektir. 

Evlilik sektörünün büyük işletmelerden çok yerel küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluştuğu 

görülmüştür. Ancak kendi içinde çok fazla niş pazar barındırabilme özelliğinden ötürü girişimciler için 

fırsatlar doğurabilecek bir alandır. Sektörde durgunluk olmasına rağmen 2019 yılı için ev eşyaları hariç 
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20 Milyar ₺ ev eşyaları dahil 40 Milyar ₺ üzerinde büyüklüğe sahip olduğu düşünülmektedir. Çiftlerin 

harcama miktarları değişiklik göstermese bile harcama kalemlerinde farklılıklar olabilmektedir. 

Günümüz şartlarında yüksek olarak nitelendirilebilecek toplam evlilik masrafları, çiftlerin fiyat 

hassasiyeti göstermesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda sektörün hak edilenden fazla ücretlendirme 

yaptığı algısı, tüketiciler üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. İşletmelerin fiyat/kalite noktasında 

yapabilecekleri çalışmalar, onları rekabette bir adım öne çıkarabilecektir. 

Çalışmanın, evlenecek çiftlere ulaşma güçlüğü, yanıtlayıcıların bazı sorulara cevap vermek istememesi, 

maddi kaynak bulunması gibi kısıtları bulunmaktadır. Daha sonraki çalışmalarda kültürel farklılıklara 

göre evlilik harcamalarında ayrılan bütçenin oranı gibi tüketicilerin satın alma davranışı farklılıklarına, 

evlilik harcamalarındaki motivasyon unsurlarına, evlilik harcamalarının bölgesel değişimine, evlilik 

sektörünün alt sektörlerinin yapısına bakılabilir. Sektöre dair çok fazla çalışma yapılmadığı için 

pazarlama alanında yapılabilecek her türlü çalışma profesyonellerin uygulamada kullanabileceği veriler 

elde edebilmek adına önemlidir. 
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The Effects of Health Conscıousness, Environmental Concern, 

Product Safety, Social and Personal Norms on Consumers Organic 

Product Purchase Intentions 
 

 

Chemical additives and inadequate agricultural methods have been used during production 

in order to respond to the agricultural product demands of the rapidly growing world 

population and to obtain more products for this purpose. This has led to an increase in the 

amount of products obtained, but accompanied by serious health and environmental 

problems. Since consumers are aware of this negative situation, they demanded products that 

do not contain additives and do not harm human and environmental health and thus, the 

organic product market, in which organic products are produced and sold, has been born. In 

many previous studies, it has been determined that consumers demand organic products due 

to reasons such as healthy living and not harming the environment. The aim of this study is 

to determine the effects of health consciousness, environmental concern, product safety, 

social and personal norms on organic product purchase intention and whether the purchase 

intention has a impact on actual purchase and repurchase intention. In this context, the sample 

to be used for the research is determined as the consumers who are living in Gumushane and 

buy organic products. The survey form which was formed within the framework of the 

research was applied face- to- face between 24 December 2018 - 7 January 2019 to 473 

consumers living in Gümüşhane. 432 questionnaires were included in the analysis after the 

elimination of 41 incomplete and incorrectly filled questionnaires. The data were analyzed 

by SPSS 21 and Structural Equation Model (AMOS 24) and it was determined that health 

consciousness, product safety, social and personal norms have positive effect on organic 

product buying intention and also organic product buying intention has positive effect on 

actual purchase and repurchase intention. In addition, according to the another result obtained 

in the research environmental concern factor has no effect on purchase intention. 

 

 

Organic product, Health consciousness, Environmental concern, Norms, Purchase 

intention 
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Sağlık Bilinci, Çevre Endişesi, Ürün Güvenliği, Sosyal Ve Kişisel 

Normların  Tüketicilerin Organik Ürün Satın Alma Niyetleri 

Üzerine Etkileri 
 

 

Hızla artan dünya nüfusunun tarımsal ürün taleplerine cevap vermek ve bu amaçla daha fazla 

ürün elde etmek için üretim esnasında kimyasal katkı maddeleri ve uygun olmayan tarımsal 

yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum elde edilen ürün miktarında artış sağlamış 

ancak beraberinde ciddi sağlık ve çevre sorunlarını getirmiştir. Tüketiciler bu olumsuz 

durumun farkında oldukları için katkı maddesi içermeyen, insan ve çevre sağlığına zarar 

vermeyen ürünleri talep etmişler ve böylelikle organik olarak ifade edilen ürünlerin üretilip 

satıldığı organik ürün piyasası doğmuştur. Daha önce yapılan birçok araştırmada tüketicilerin 

sağlıklı yaşamak, çevreye zarar vermemek gibi nedenlerden dolayı organik ürünleri talep 

ettikleri belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı da sağlık bilinci, çevre bilinci, ürün güvenliği, 

sosyal ve kişisel normların tüketicilerin organik ürün satın alma niyetleri üzerinde etkilerini 

ve satın alma niyetinin de gerçek satın alma ve tekrar satın alma niyeti üzerinde etkisinin 

olup olmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda, araştırma için kullanılacak örneklem 

Gümüşhane ilinde yaşayan ve organik ürün satın alan tüketiciler olarak belirlenmiştir. 

Araştırma çerçevesinde oluşturulan anket formu 24 Aralık 2018 - 7 Ocak 2019 tarihleri 

aralığında Gümüşhane ilinde yaşayan 473 tüketiciye yüz yüze uygulanmıştır. Eksik ve hatalı 

doldurulan 41 anketin elenmesinden sonra 432 anket analize dahil edilmiştir. Elde edilen 

veriler SPSS 21 ve Yapısal Eşitlik Modeli (AMOS 24) ile analiz edilmiş ve sağlık bilinci, 

gıda güvenliği, kişisel ve sosyal normların satın alma niyeti üzerinde, satın alma niyetinin de 

gerçek ve tekrar satın alma niyetleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

çevre endişesi faktörünün satın alma niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 

araştırmada elde edilen diğer bir sonuçtur. 
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Giriş 

Günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de nüfusun hızlı bir şekilde artması ve sanayileşmenin giderek 

tarımın önüne geçmesi birtakım değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Artan dünya nüfusunun gıda 

taleplerine cevap vermek amacıyla tarım üretim yöntemleri ile sanayileşme birleştirilmiştir. Talebi 

karşılama konusunda daha fazla ürün elde etmek için tarım ürünlerinde kimyasal maddeler kullanılmaya 

başlanmış ve kullanılan bu kimyasal maddeler sayesinde üretilen tarım ürünlerinin miktarları artmış 

ancak bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden olmuştur. Kimyasal maddeler kullanılarak tarım 

ürünlerinin genetiği ile oynanması hem tüketicilerde farklı hastalık türlerine hem de çevrede ciddi 

tahribatlara neden olmuştur. Dünyada ve Türkiye’de görülen bu sorunlar, tüketicilerin ürün tercihleri 

konusunda birtakım değişikliklere neden olmuştur. Dolayısı ile tüketiciler kimyasal maddelerin 

kullanılmadığı, doğal yöntemlerle üretilen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ürün arayışına 

girmişlerdir. Tarım ürünlerinin üretiminin artmasının beraberinde getirdiği bu çevresel ve toplumsal 

problemlere çözüm olarak insan sağlığını koruyacak ve çevreye zarar vermeyecek organik ürün üretimi 

üzerinde durulmuştur. Genel olarak organik ürün denildiğinde, üretim ve işlenme aşamalarında kimyasal 

madde veya tarım ilaçları kullanılmayan ürünler akla gelmektedir.  

Organik ürün üretme ve tüketme fikri ilk olarak Avrupa ülkelerinde gündeme gelmiştir. Avrupa 

ülkelerinde organik ürünlere olan talebin artması sonucunda talebi karşılamak için Avrupa ülkeleri 

Türkiye’den organik ürün talep etmiş ve böylelikle Türkiye’de de organik ürün üretme süreci 

başlamıştır. Önceleri dış satım amacıyla üretilen organik ürünler, ülkemizde organik ürünlere olan 

talebin günden güne artması ile iç pazar için de üretilmeye başlamıştır (Ataseven ve Güneş, 2008: 28). 

Günümüzde tüketicilerin bilinçlenmesi sonucu organik ürünlere olan talep artmaktadır ancak organik 

ürünler için önceden stok yapma imkanı organik olmayan ürünlere göre daha azdır. Genellikle organik 

ürünlerin üretimini iç ve dış piyasadaki talep belirlemektedir. Ülkemizde 1980’li yıllarda kısıtlı olarak 

incir, üzüm ve kayısının kurusu organik ürün şeklinde üretilmeye başlanırken, günümüzde hayvansal 

gıdalar, bitkisel ürünler, kuru ve yaş meyveler organik olarak üretilmekte ve organik ürünlerin çeşidi 

genişlemektedir.  

Organik üretimin önem kazandığı ilk yıllarda ülkemizde 8 ürün ile organik tarım yapılırken, 2017 yılı 

verilerine göre bu sayı 214 ürüne ulaşmıştır. Benzer bir şekilde organik ürün üreten çiftçi sayısı ilk 

yıllarda 10.000 civarında iken, 2017 yılı verilerine göre bu rakam 75.000 civarındadır 

(https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler ). Ülkemizde 

gerek organik ürün fiyatlarının pahalı olması, gerek tüketicilerde organik ürün bilincinin olmaması, 

organik ürün talebini yeterli seviyeye çıkaramamakta ve bu nedenle organik ürünler genellikle ihracata 

yönelik üretilmektedir. Ancak günümüzde bilinçli tüketicilerin sayısı geçmişe nazaran artmakta, 

tüketicilerin sahip olduğu kişisel ve sosyal özellikler, organik olmayan ürünlerde yer alan kimyasal katkı 

maddelerinin insan sağlığını olumsuz etkilemesi sonucu tüketicilerde artan farkındalık ve sağlık bilinci, 

organik olmayan ürünlerin üretiminde kullanılan yöntemlerin çevreye zarar vermesi sonucu toplumda 

artan çevre endişesi ve tüketicilerin artık tükettikleri gıdalarda aradıkları güvenlik garantisi organik ürün 

tüketimini arttırmaktadır. Literatür incelendiğinde yapılan çalışmalar genel itibariyle, organik ürünlere 

karşı tutum (Thogersen ve Ölander, 2006; Michaelidou ve Hassan, 2008; Hossain ve Lim, 2016: Hsu 

vd., 2016), satın alma niyeti (Davies vd., 1990; Ahmad ve Juhdi, 2010; Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015; 

Mainerdes vd., 2017; Li vd., 2017) ve ödeme istekliliği (Gil vd., 2000; Rodriguez vd., 2008; Kai vd., 

2013; Konuk, 2018) üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Bu doğrultuda bu araştırmada, organik ürünleri tüketen tüketicilerin organik ürün satın alma niyetleri 

üzerinde kişisel ve sosyal özelliklerin, sağlık bilinci, çevre endişesi ve ürün güvenliği faktörlerinin 

etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Ayrıca satın alma niyeti olan organik ürün tüketicilerinin gerçek 

satın alma ve tekrar satın alma davranışlarını gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 
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1. Araştırmanın Metodolojisi 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı organik ürünlerin tercih edilmesinde etkili olan kişisel normlar, sosyal normlar, 

sağlık bilinci, çevre endişesi ve ürün güvenliği faktörlerinin satın alma niyetine etkisi ve organik 

ürünlerin satın alma niyetinin gerçek satın alma ve tekrar satın alma davranışına etkilerini belirlemektir. 

Bu amaçla geliştirilen araştırma modeli ve araştırma hipotezleri aşağıda yer almaktadır. 

1.2. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Önemi günden güne artan organik ürünlerle ilgili literatürün incelenmesi sonucunda aşağıda yer alan 

araştırma modeli geliştirilmiştir.  

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

H1: Kişisel normların organik ürün satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H2: Sosyal normların organik ürün satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H3: Sağlık bilincinin organik ürün satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H4: Çevre endişesinin organik ürün satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H5: Ürün güvenliğinin organik ürün satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H6: Organik ürün satın alma niyetinin gerçek satın alma davranışı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H7: Organik ürün satın alma niyetinin tekrar satın alma davranışı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

1.3. Araştırma Yöntemi 

Araştırma evrenini Gümüşhane ilinde yaşayan ve organik ürün tüketen tüm tüketiciler oluşturmaktadır. 

Ancak tüm tüketicilere ulaşmak mümkün olmadığından örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Veriler soru formu ile toplanmış, soru formu oluştururken literatürde yer alan 

çalışmalardan faydalanılmıştır. Oluşturulan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde 

organik ürünlerle ilgili 5 adet frekans soruları, ikinci bölümde 29 adet 5’li Likert tipi ölçeğine (Kesinlikle 

Katılmıyorum-Kesinlikle Katılıyorum) uygun sorular ve son bölümde demografik bilgiler ile ilgili 

sorular yer almaktadır. Konuyla ilgili uzman görüşleriyle tamamlanan anket formu 25 tüketici üzerinde 

ön teste tabi tutulmuş, ön test sonucu düzenlenen anket formu 24 Aralık 2018 ile 7 Ocak 2019 tarihleri 

aralığında Gümüşhane ilinde yaşayan 473 tüketiciye yüz yüze uygulanmıştır. Elde edilen anketler 

içerisindeki 41 anket hatalı ve uç değerlerde olduğu için 432 anket analize dahil edilmiştir. Anket 

formundan elde ediler veriler SPSS 21 ve AMOS 24 (Yapısal Eşitlik Modeli) ile analiz edilmiş, analiz 

sonucunda ortaya çıkan bulgu ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 
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2. Verilerin Analizi 

2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Verilerin analizi sonucunda araştırmaya katılan katılımcıların; %43,1’i kadın ve %56,9’u erkek, büyük 

çoğunluğu (%65,3) ise bekardır. Katılımcıların yaş bilgilerine bakıldığında katılımcıların yarısından 

fazlası (%60,4) 18-28 yaş aralığında iken, çok az bir kısmı (%0,7) ise 62 yaş ve üzerinde yer almaktadır. 

Eğitim durumu açısından katılımcıların yarısına yakının (%49,3) lisans mezunu, meslek açısından 

bakıldığında katılımcıların yine yaklaşık olarak yarısının (%44,7) öğrenci olduğu görülmektedir. Son 

olarak katılımcılar, aile geliri açısından en fazla 1601-3200 TL (%41,9) aralığında yer almaktadır. 

Ayrıca organik kelimesinin katılımcıların yarıdan fazlasına (% 56,3) doğal kelimesini çağrıştırdığı,  en 

fazla tüketilen organik ürünlerin (% 42,6) süt ve süt ürünleri olduğu belirlenmiştir.   

2.2. Bulgular 

Araştırma kapsamında analize tabi tutulan kişisel normlar, sosyal normlar, sağlık bilinci, çevre endişesi 

ve gıda güvenliği ölçeklerinin seçilen örnekle uyum sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla faktör 

analizi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda kişisel normlar ölçeğinin alpha katsayısı 0,807, sosyal 

normlar ölçeğinin alpha katsayısı 0,892, sağlık bilinci ölçeğinin alpha katsayısı 0,861, çevre endişesi 

ölçeğinin alpha katsayısı 0,863, ürün güvenliği ölçeğinin alpha katsayısı 0,779, satın alma niyeti 

ölçeğinin alpha katsayısı 0,816, gerçek satın alma niyeti ölçeğinin alpha katsayısı 0,799 ve terkar satın 

alma niyeti ölçeğinin alpha katsayısı 0,846 olarak belirlenmiştir. Faktör yükleri 0,50 ve üstünde olan 

değişkenler dikkate alınmıştır (Turanlı vd., 2012: 49). Ayrıca analiz sonucunda örneklem yeterlilik 

ölçütü açısından kişisel normlar ölçeği KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,685, Barlett Küresellik testi: 

465,052 ve p<0,000, sosyal normlar ölçeği KMO: 0,734, Barlett: 775,886 ve p<0,000, sağlık bilinci 

ölçeği KMO: 0,834, Barlett: 951,491 ve p<0,000, çevre endişesi ölçeği KMO: 0,839, Barlett: 983,543 

ve p<0,000, ürün güvenliği ölçeği KMO: 0,690, Barlett: 366,236 ve p<0,000, satın alma niyeti ölçeği 

KMO: 0,702, Barlett: 457,875 ve p<0,000, gerçek satın alma niyeti ölçeği KMO: 0,749, Barlett: 555,251 

ve p<0,000 ve tekrar satın alma niyeti ölçeği KMO: 0,726, Barlett: 546,973 ve p<0,000 olarak 

belirlenmiştir.  

Uygulanan Yapısal Eşitlik Modeli analizi ile araştırma modelinin uygun olup olmadığını belirlemek için 

ki-kare istatistiği RMSEA (Ortalama hata karekök yaklaşımı) ve GFI (Uyum iyiliği indeksi) 

kullanılmıştır. RMSEA değeri için 0.05’e eşit ve daha küçük değerlerin olması mükemmel, 0.08 ve 

altındaki değerlerin olması kabul edilebilir, 0.10’dan büyük değerlerin olması kötü uyuma karşılık 

gelmektedir. GFI değeri için ise 0.95 ve üzeri olması mükemmel uyuma, 0.90 ve 0.94 arası değerler 

olması kabul edilebilir uyuma karşılık gelmektedir (Şimşek, 2007: 48). Literatürdeki farklı 

araştırmalarda ise Yapısal Eşitlik Modeli sonuçlarının kabul edilebilirlik uyum endekslerine göre GFI 

değerinin 0.90’ın üzerinde kabul edilebilir veri olarak değerlendirilmiştir (Gautam ve Kumar 2011: 14). 

Elde edilen sonuçlar araştırma modelinin iyi seviyede ve kabul edilebilir seviyede uyum değerlerine 

sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Yapısal Eşitlik Modeli analizi sonucunda RMSA: 0,044, GFI: 

0,910, CFI: 0,956, NFI: 0,909, RFI: 0,892, IFI: 0,956 ve TLI: 0,948 olarak bulunmuştur. Araştırma 

modelinin hipotez testi sonuçları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 2. Hipotez Sonuçları 

  β S.E. P Durum 

H1 Kişisel Normlar→Satın Alma Niyeti ,247 ,048 ,001* Kabul 

H2 Sosyal Normlar→Satın Alma Niyeti ,131 ,030 ,001* Kabul 

H3 Sağlık Bilinci→Satın Alma Niyeti ,222 ,054 ,001* Kabul 

H4 Çevre Endişesi→ Satın Alma Niyeti ,037 ,058 ,206 Kabul edilmedi 

H5 Ürün Güvenliği→ Satın Alma Niyeti ,286 ,071 ,001* Kabul 

H6 Satın Alma Niyeti→Gerçek Satın Alma        ,650 ,072 ,001* Kabul 

H7 Satın Alma Niyeti→Tekrar Satın Alma        ,825 ,083 ,001* Kabul 

*
p < 0,01, 

**
p < 0,05, 

***
p < 0,10 
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Sonuç ve Öneriler 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler hem artan nüfus taleplerini karşılamak hem de ürünlerinden 

daha fazla verim almak için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya başlamış ve bu durum insan ve çevre 

sağlığına yönelik tehditleri beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan bu tehditler tüketicileri, ürün satın 

alırken ve tüketirken kendi sağlıkları ve çevre konusunda daha dikkatli ve bilinçli olmaya itmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda araştırmada Gümüşhane ilinde yaşayan tüketicilerin organik ürün satın alma 

niyetleri, gerçek satın alma ve tekrar satın alma davranışı göstermeleri üzerinde kişisel ve sosyal 

normlar, sağlık bilinci, çevre endişesi ve ürün güvenliği faktörlerinin etkisini araştırılmıştır. Araştırmaya 

katılan 432 katılımcının; %56,9’u erkek, büyük çoğunluğu (%65,3) ise bekardır. Katılımcıların yaş 

bilgilerine bakıldığında katılımcıların yarısından fazlası (%60,4) 18-28 yaş aralığında iken, eğitim 

durumu açısından katılımcıların yarısına yakını (%49,3) lisans mezunu, meslek açısından bakıldığında 

katılımcıların yine yaklaşık olarak yarısı (%44,7) öğrencidir.  

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi sonucunda H4 hipotezi dışındaki diğer hipotezlerin 

tamamı desteklenmiştir. Bu çerçevede ahlaki bir sorumluluğa sahip olma duygusu olarak ifade edilen 

kişisel normların organik ürün satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Daha 

önce yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara rastlanmaktadır (Schwartz, 1992; Thogersen ve 

Ölander, 2009; Aertsens vd., 2009). Bu araştırmada da daha önce yapılan araştırmalar (Kayhan, 2001; 

Golob vd., 2018) gibi kişiler üzerindeki sosyal etki şeklinde ifade edilen sosyal normların organik ürün 

satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Organik ürün tüketicilerinin sağlıklı 

bir yaşam sürdürmesini ve ulaşılmak istenen sağlık durumunu ifade eden sağlık bilinçlerinin artması, 

organik ürün satın alma niyetini olumlu olarak etkilemektedir.  Literatürde sağlık bilinci faktörünün 

satın alma niyeti üzerindeki etkisini destekleyen araştırmalar da yer almaktadır (Grossman, 1972; Kai 

vd., 2001; Magnusson vd., 2001; Vermeir ve Verbeke, 2004; Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015).  

Tüketicilerin doğal ve sosyal çevreyi korumalarına yönelik güdülerini ifade eden çevre endişesi 

faktörünün organik ürün satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Literatürde genellikle çevre endişesinin organik ürün satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisinin olduğu 

sonucuna ulaşan araştırmalar olmasına rağmen, bu araştırma ile benzer sonuca ulaşan araştırma da yer 

almaktadır (Hossain ve Lim, 2016). Tüketicilerin satın aldıkları ve tükettikleri ürünlerde kimyasal katkı 

maddeleri olmaması şeklinde ifade edilen ürün güvenliği faktörünün organik ürün satın alma niyeti 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha önce yapılan bazı araştırmalar sonucu 

(Michaelidou ve Hassan, 2008; Wee vd., 2014: Hsu vd., 2016) elde edilen bulgular bu araştırmayı 

desteklemektedir. Organik ürün satın alma niyeti faktörünün, gerçek satın alma niyeti ve tekrar satın 

alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Dolayısı ile organik ürün satın alma 

niyeti olan tüketicilerin niyetlerini gerçekleştirerek organik ürün gerçek satın alma davranışı 

gösterdikleri ve organik ürün satın alan tüketicilerin ileriki zamanlarda tekrar organik ürün satın alma 

davranışı gösterdiklerini ifade etmektedir. Gelecekteki araştırmalarda ülkemizdeki organik ürün 

kullanmayan tüketiciler üzerinde araştırma yapılarak, bu tüketicilerin organik ürün kullanmama 

nedenleri araştırılabilir. Ayrıca metropol olarak ifade edilen büyük şehirlerde yaşayan tüketicilerin 

organik ürün tüketme ve tüketmeme nedenleri üzerine de araştırma yapılabilir. 
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Effects of Visual and Verbal Sharings of Instagram Influencers on 

Brand Switching, Brand Attitude and Electronic Word-of-Mouth 
 

 

With the advent of internet networks in our lives, the developments in communication 

technologies have enabled social media platforms such as Instagram, Facebook and Twitter 

to gain importance. The importance of social media platforms has led to the emergence of 

influencer who are known as the celebrities of the digital word and have thousands or even 

millions of followers. In particular, the visual and verbal content messages shared by 

Instagram influencers are monitored and shared by many users. Thus, the Instagram 

influencers increase the number of followers. This situation attracted the attention of the 

brands and they started to communicate with the consumers and continue the communication 

through the influencers on these platforms. Therefore, brands aim to direct the behaviors of 

consumers such as interest, attitude, purchase and message sharing by using the Instagram 

influencers. In this study, it is aimed to determine the effects of the visual and verbal contents 

of the Instagram influencers in relation to any brand, on brand switching, brand attitude and 

the intention of electronic word of mouth marketing. The research sample was identified as 

Instagram users between the ages of 18 and 38, known as the Y Generation. An online 

questionnaire form was applied to 520 participants between 15.11.2018 and 22.11.2018. 

However, 484 questionnaires were included in the analysis because some participants did not 

use instagram and some questionnaires were incomplete and incorrect. The obtained data 

were analyzed with SPSS 21 and Structural Equation Model (AMOS 24) and it was 

concluded that the visual contents sharing of instagram influencers had positive effect on 

brand attitude, brand switching and electronic word of mouth marketing. Also it was 

conclued that while verbal contents had positive effect on brand attitude and electronic word 

of mouth marketing, had no significant effect on brand switching. 
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İnstagram Fenomenlerinin Görsel ve Sözel Paylaşımlarının Marka 

Tutumu, Marka Değiştirme ve Elektronik Kulaktan Kulağa 

Pazarlama Üzerine Etkisi 
 

 

İnternet ağlarının hayatımıza girmesiyle beraber iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 

İnstagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının önem kazanmasını 

sağlamıştır. Sosyal medya platformlarının bu kadar önem kazanması binlerce hatta 

milyonlarca takipçilere sahip olan ve dijital dünyanın yeni ünlüleri olarak bilinen 

fenomenlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle instagram fenomenlerinin 

paylaştıkları görsel ve sözel içerikli mesajlar bir çok kullanıcı tarafından izlenmekte ve 

paylaşılmaktadır. Böylelikle instagram fenomenleri takipçi sayılarını daha da arttırmaktadır. 

Bu durum markaların dikkatini çekmiş ve markalar tüketicilerle iletişim kurma ve bu iletişimi 

devam ettirme çabalarını bu platformlar üzerindeki fenomenler vasıtasıyla yürütmeye 

başlamışlardır. Dolayısı ile markalar İnstagram fenomenlerini kullanarak tüketicilerin 

markaya yönelik ilgi, tutum, satın alma, mesajı paylaşma gibi davranışlarını yönlendirmeyi 

amaçlamaktadırlar. Bu araştırmada, instagram fenomenlerinin her hangi bir marka ile ilgili 

olarak yaptıkları paylaşımlardaki görsel ve sözel içeriklerin, marka değiştirme, marka tutumu 

ve elektronik kulaktan kulağa pazarlama niyeti üzerindeki etkisini belirlemek 

amaçlanmaktadır. Araştırma örneklemi Y Jenerasyonu olarak bilinen 18-38 yaş aralığında 

instagram kullanıcıları olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan anket formu, 

15.11.2018 ile 22.11.2018 tarih aralığında online olarak 520 katılımcıya uygulanmıştır. 

Ancak bazı katılımcıların instagram kullanmaması ve bazı anketlerin eksik ve hatalı 

doldurulması nedeniyle 484 anket analize dahil edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21 ve 

Yapısal Eşitlik Modeli (AMOS 24) ile analiz edilmiş ve instagram fenomenlerinin görsel 

içerikli paylaşımlarının marka tutumu, marka değiştirme ve elektronik kulaktan kulağa 

pazarlama üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sözel içerikli 

paylaşımların marka tutumu ve elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu ancak marka değiştirme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Giriş 

Son yıllarda işletmelerin pazarlama yöntemlerinde ve tüketicilerin davranışlarında meydana gelen 

değişmelerde teknolojik gelişmelerin önemi oldukça büyüktür. Gelişen bu teknoloji ile internet çağı 

başlamış, ilk yıllarda işletmeler tarafından kullanılan internet ağları öncelikle evlere, daha sonra 

neredeyse her tüketicinin cebine kadar girmiştir. Tüketicilerin hayatlarında bu kadar fazla yer kaplayan 

internet, işletmelerin dikkatini çekmiş, işletmeler ürün ve hizmet pazarlamalarında interneti kullanmaya 

başlamışlardır. İnternetle beraber önemi günden güne artan sosyal medya araçları tüketicilerle iletişimi 

daha kolay hale getirmektedir. Özellikle genç tüketiciler zamanlarının çoğunu sosyal medya 

mecralarında geçirmekte, işletmeler ise zamanının çoğunu sosyal medyada geçiren genç tüketicilere 

sosyal medya araçları ile ulaşmaktadır. Sosyal medyada hesabı olan kullanıcılar, bu mecralarda eğlenceli 

vakit geçirmek için popüler olan fenomenleri takip etmekte, işletmeler ise popüler olan fenomenleri 

kullanarak sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlara görsel ya da sözel reklamlar 

eklemektedirler. Özellikle popüler sosyal medya araçlarından biri olan instagram üzerindeki fenomenler 

bu amaçla kullanılmaktadır. Artık reklamlarda ünlü kişiler daha az kullanılmakta çünkü tüketiciler 

televizyon reklamlarında yer alan ünlülerin, reklamı yapılan markayı kullandığına inanmamaktadır.  

Günümüzde takipçi sayısı ile fenomen olan kişiler, günümüz dijital dünyasının yeni ünlüleri olarak 

bilinmektedir (Jargalsaikhan ve Korotina, 2016: 20). İnstagram üzerinde hazırladıkları içerikleri 

takipçilerine sunan ve böylelikle bilinirliklerini ve takipçi sayılarını artıran kişiler fenomen olarak 

tanımlanmaktadır (Marwick ve Boyd, 2011: 141). Fenomenler instagram üzerinde mizah, spor, eğlence, 

siyaset, sanat, bilim, teknoloji, moda, alışveriş gibi konularda, kendilerini takip eden takipçileri için 

görsel ve sözel içerik üreterek paylaşım yapmaktadır. İşletmeler ise rekabet avantajı sağlamak için 

İnstagram üzerinde binlerce hatta milyonlarca özellikle genç tüketicilere hitap eden fenomenler 

vasıtasıyla tüketiciler ile iletişim kurmaktadır. Fenomenlerin paylaşımlarında herhangi bir marka ile 

ilgili görsel ve sözel mesajlar paylaşılarak, söz konusu markaya yönelik, ilgi, tutum, satın alma, mesajı 

paylaşma gibi tüketici davranışları sağlanması amaçlanmaktadır. Literatür incelendiğinde geleneksel 

televizyon reklamları ile ilgili sözel ve görsel bilgilerin pazarlama stratejileri için önemli olduğu 

belirlenmişken, sosyal medya ortamında özellikle instagram paylaşımlarında görsel ve sözel içeriklerin 

tüketici davranışları üzerine etkisi üzerinde çalışma yok denecek kadar azdır (Gulamali ve Persson, 

2017: 26). Daha önceki yapılan çalışmalardan bazıları markaların instagram kullanmaları üzerine 

araştırma yaparken (Wally ve Koshy, 2014; Ginsberg, 2015; Lavoie, 2015) bazıları ise instagram 

fenomelerini ve paylaşımlarını (Szczurski, 2017; Glucksman, 2017) incelemişlerdir. Genel olarak 

fenomenlerin ve mesajlarının güvenilirlikleri üzerine (Dangl, 2017; Neal, 2017; Lim vd., 2017; Braatz, 

2017; Bruns, 2018) ve fenomenlerde olması gereken özellikleri ve bu özelliklerin etkileri üzerine 

(Sabuncuoğlu ve Gülay, 2014; Brorsson ve Plotnikova, 2017; Veirman vd., 2017; Nadezha ve Zeina, 

2017) araştırmalara da rastlanmaktadır. Bunların dışında fenomenlerin, tüketicilerin satın alma davranışı 

ve marka tutumu üzerine etkilerini araştıran çalışmalar da literatürde yer almaktadır (Laura ve Nadia, 

2017; Nunes vd., 2017; Can, 2017; Yaman, 2018). 

Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, instagram üzerinde fenomen olan kişilerin her hangi bir marka ile 

ilgili olarak yaptıkları paylaşımlardaki görsel ve sözel içeriklerin, tüketicilerin marka değiştirme, marka 

tutumu ve elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerindeki etkisini incelemektir.  

1. Araştırmanın Metodolojisi 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı günümüzde popülerliği günden güne artan sosyal medya platformlarından biri olan 

instagramdaki fenomenlerin sözel ve görsel paylaşımlarının marka tutumu, marka değiştirme ve 

elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla geliştirilen araştırma 

modeli ve araştırma hipotezleri aşağıda yer almaktadır. 

1.2. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

İnstagram fenomenleri ile ilgili literatürün taranması ve incelenmesi sonucunda aşağıda yer alan 

araştırma modeli geliştirilmiştir.  
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

H1: Görsel içerikli fenomen paylaşımlarının marka tutumu üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H2: Görsel içerikli fenomen paylaşımlarının marka değiştirme üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H3: Görsel içerikli fenomen paylaşımlarının elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerinde olumlu bir 

etkisi vardır. 

H4: Sözel içerikli fenomen paylaşımlarının marka tutumu üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H5: Sözel içerikli fenomen paylaşımlarının marka değiştirme üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H6: Sözel içerikli fenomen paylaşımlarının elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerinde olumlu bir 

etkisi vardır. 

1.3. Araştırma Yöntemi 

Araştırma evrenini Y jenerasyonu olarak bilinen 18-38 yaş aralığındaki instagram kullanan tüm 

tüketiciler oluşturmaktadır. Ancak tüm tüketicilere ulaşmak mümkün olmadığından örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler anket formu ile toplanmış ve anket 

formu oluştururken literatürde yer alan çalışmalardan faydalanılmıştır. Oluşturulan anket formu 3 

bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde instagram fenomenleri ile ilgili 6 adet frekans soruları, ikinci 

bölümde 17 adet 5’li Likert tipi ölçeğine (Kesinlikle Katılmıyorum-Kesinlikle Katılıyorum) uygun 

sorular ve son bölümde demografik bilgiler ile ilgili sorular yer almaktadır. Konuyla ilgili uzman 

görüşleriyle tamamlanan anket formu 25 instagram kullanan tüketici üzerinde ön teste tabi tutulmuş, ön 

test sonucu düzenlenen anket formu 15.11.2018 ile 22.11.2018 tarih aralığında online olarak tüketicilere 

uygulanmıştır. Veri toplama sürecinde 520 katılımcıya ulaşılmış ancak bazı katılımcıların instagram 

kullanmaması ve bazı anketlerin eksik olması nedeniyle 484 anket dikkate alınmıştır. Anket formundan 

elde edilen veriler SPSS ve Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz edilmiş, analiz sonucunda ortaya çıkan 

bulgu ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 

2. Verilerin Analizi 

2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Verilerin analizi sonucunda araştırmaya katılan katılımcıların; %50,8’i kadın ve %49,2’si erkek, büyük 

çoğunluğu ise bekar (%81,8)’dır. Katılımcıların yaklaşık olarak yarısı 19-23 yaş aralığında (%47,5), 

eğitim durumu açısından lisans (%48,5) ve gelir seviyesi olarak da 1500 TL ve altında (%47,7) 

öğrencilerden (%59,3) oluşmaktadır. Bunun dışında katılımcıların yaklaşık olarak yarısı (% 42,1) 
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günlerinin 2-4 saat arası sürelerini internette geçirmektedirler. Katılımcıların % 30’u 1 saatten az, 

%28,9’u ise 1-2 saat arası sürelerini instagramda geçirmektedirler. 

2.1. Araştırmanın Bulguları  

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin seçilen örnekle uyumlu olup olmadığını belirlemek 

amacıyla, ölçekler faktör analizinde test edilmiştir. Yapılan faktör analizi neticesinde görsel içerik 

ölçeğinin alpha katsayısı 0,914, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,729, Barlett Küresellik testi: 

1061,705 ve p<0,000 olarak çıkmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan sözel içerik ölçeğinin alpha 

katsayısı 0,889, KMO örneklem yeterlilik ölçütü 0,732, Barlett Küresellik testi: 846,469 ve p<0,000 

olarak çıkmıştır. Marka tutumu ölçeğinin alpha katsayısı 0,939, KMO değeri 0,766, Barlett Küresellik 

testi: 1293,221 ve p<0,000 olarak çıkmıştır. Marka değiştirme ölçeğinin alpha katsayısı 0,909, KMO 

değeri 0,834, Barlett Küresellik testi: 1275,720 ve p<0,000 olarak çıkmıştır. Araştırmanın son ölçeği 

olan elektronik kulaktan kulağa pazarlamanın alpha katsayısı 0,909, KMO değeri 0,743, Barlett 

Küresellik testi: 1540,127 ve p<0,000 olarak çıkmıştır.  

Araştırma modelinin uygun olup olmadığı ile ilgili değerlendirmede ki-kare istatistiği ortalama hata 

karekök yaklaşımı (RMSEA) ve uyum iyiliği indeksi (GFI) kullanılmıştır. RMSEA değerinin 0.05’e eşit 

olması ya da daha küçük değerlerde olması mükemmel uyumu, bu değerin 0.08 ve altında olması kabul 

edilebilir uyumu ve bu değerin 0.10’dan büyük olması ise kötü uyumu ifade etmektedir. GFI değerinin 

ise 0.95 ve üzeri olması mükemmel uyumu, 0.90 ve 0.94 arasında yer alması kabul edilebilir uyumu 

göstermektedir (Şimşek 2007: 48). Literatürdeki farklı çalışmalarda Yapısal Eşitlik Modeli sonuçlarının 

kabul edilebilirlik uyum endekslerine göre GFI değerinin 0.90’ın üzerinde olması kabul edilebilir veri 

olarak değerlendirilmiştir (Gautam ve Kumar 2011: 14). Yapısal Eşitlik Modeli analizi sonucunda, 

oluşturulan araştırma modelinin sahip olduğu uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer 

aldığı ve araştırma modelinin yapısal olarak uygun olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar modelin iyi seviyede 

ve kabul edilebilir seviyede uyum indekslerine sahip olduğunu göstermektedir. Uyum değerlerinden 

GFI: 0,928, CFI: 0,970, NFI: 0,956, IFI: 0,970, RFI: 0,944 ve TLI: 0,961 olarak bulunmuştur. Yapısal 

modelin hipotez testi sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 Tablo 1: Hipotez Testi Sonuçları 

  β S.E. P Durum 

H1 Görsel İçerik→Marka Tutumu ,449 ,057 ,001* Kabul 

H2 Görsel İçerik→Marka Değiştirme ,422 ,055 ,001* Kabul 

H3 Görsel İçerik→ E-Kulaktan Kulağa Pazarlama        ,498 ,055 ,001* Kabul 

H4 Sözel İçerik→Marka Tutumu ,174 ,059 ,005** Kabul 

H5 Sözel İçerik→Marka Değiştirme ,008 ,055 ,892 Kabul Edilmedi 

H6 Sözel İçerik→E-Kulaktan Kulağa Pazarlama       ,193 ,057 ,001* Kabul 

*
p < 0,01, 

**
p < 0,05, 

***
p < 0,10 

 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüz piyasa şartlarında meydana gelen ağır rekabet ortamı işletmeleri dijital platformlarda da 

rekabet avantajı elde etme arayışına itmiştir. Sosyal medya araçlarından en popüleri olan instagram, 

özellikle görsel paylaşımlar yapılması konusunda önemli avantajları sunmaktadır. İşletmeler, ürün, 

hizmet ve markaları  ile ilgili görseller paylaşılabilecekleri instagramda, tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinde bulunmak için binlerce hatta milyonlarca takipçileri olan instagram fenomenlerini 

kullanmaktadırlar. İnstagram fenomenleri görsel ve sözel içerikli paylaşımları aracılığı ile tüketicilere 

ulaşarak onların niyet ve tutumlarını etkileyebilmektedirler. Bu araştırmada instagram fenomenlerinin 

görsel ve sözel içerikli paylaşımlarının tüketicilerin marka tutumu, marka değiştirme ve elektronik 

kulaktan kulağa pazarlama niyetleri üzerindeki etkileri olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Y 

jenerasyonu olarak bilinen 18-38 yaş aralığındaki instagram kullanıcıları üzerinde yapılan araştırma 

sonucunda elde edilen verilerin analizi neticesinde instagram fenomenlerinin görsel ve sözel 
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paylaşımlarının marka tutumu, marka değiştirme ve elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerinde 

anlamlı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına bakıldığında instagram fenomenlerinin paylaşımlarındaki görsel içeriklerin 

marka tutumu, marka değiştirme ve elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerinde olumlu etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçla beraber H1 hipotezi desteklenmiştir. Literatürde bu bulguyu 

destekleyen nitelikte sonuçlar elde eden araştırmalar (Kim ve Lennon, 2008)  yer almaktadır. Benzer 

şekilde instagram fenomenlerinin bir marka ile ilgili görsel içerikli paylaşımlarının, tüketicilerin marka 

değiştirme davranışı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Daha önceki yapılan bir çalışmada da 

(Gulamali ve Persons, 2017)  sosyal medya fenomenlerinin marka değiştirme üzerinde etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Görsel içerikle ilgili diğer bir sonuca göre de, instagram fenomeninin bir marka ile ilgili 

görsel içerikli paylaşımları, takipçileri tarafından elektronik ortamda paylaşılmakta ve böylelikle 

elektronik kulaktan kulağa pazarlama davranışı oluşmaktadır. Bu durumda instagram fenomenlerinin 

görsel paylaşımlarının elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerinde olumlu etkisini olduğunu savunan 

H3 hipotezi de desteklenmiştir. Bu bulguya paralel şekilde literatürde instagram reklamlarında sosyal 

medya fenomeni kullanımının elektronik kulağa kulağa pazarlama üzerinde etkisinin olduğu 

belirlenmiştir (Avcılar vd., 2017). 

Araştırmanın diğer bir sonucuna bakıldığında instagram fenomenlerinin paylaşımlarındaki sözel 

içeriklerin marka tutumu ve elektronik kulaktan kulağa pazarlama üzerinde olumlu etkisinin olduğu 

ancak marka değiştirme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. İnstagram 

fenomenlerinin herhangi bir marka ile ilgili kişisel hesaplarında paylaştıkları mesaj içeriklerinde yer 

alan sözel unsurların artmasının, instagram fenomenlerini takip eden tüketiciler tarafından ilgili marka 

ile ilgili marka tutumunu ve elektronik kulaktan kulağa pazarlamayı artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kim 

ve Lennon (2008) görsel ve sözel bilgilerin etkili olduğunu, görsel bilgilerin sözel bilgilere kıyasla daha 

önemli olduğunu belirlemişlerdir. Shaouf vd. (2016) ve Mikhailitchenko vd. (2009) ise yaptıkları 

araştırmada görsel bilgilerin sözel bilgilere göre daha önemli olduğunu savunmuşlardır. Sonuçlar genel 

olarak değerlendirildiğinde araştırmanın fenomen pazarlama ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarına bakıldığında günümüzdeki rekabet şartlarında ürün ve 

hizmetlerini pazarlamak amacıyla instagram fenomenlerinden faydalanmak isteyen markalar, bu 

platformda özellikle görsel paylaşımlara odaklanabilirler.  
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The Effect of Industry 4.0 on Marketing Strategies 
 

 

The world and humanity have been constantly changing and developing throughout history. 

Especially, developments in the field of industry are the triggers of developments in many 

fields such as economic operation, methods of doing business, technology, production, 

consumption and marketing. The first of these developments began with the presence of 

steam power in the 18th century. During this period, the world began to industrialize, thanks 

to the steam power production, the hands of manufacturers of small manufacturers have 

passed into the hands of manufacturers. The second industrial revolution was realized with 

the mass production of oil and electricity being used in production. The third industrial 

revolution was experienced as a result of the rapid developments in the field of electricity-

electronics, computers and internet. With the development of information and 

communication technologies, automation has been achieved in production. The last 

revolution of the information society is expressed as Industry 4.0. The concept used in 

Germany for the first time in 2011 was the beginning of a new era. Industry 4.0 is the 

digitalization of industry. This is a very striking situation, as digitalization of a company's 

workplaces and processes has been digitized. With this digital transformation, people, objects 

and systems will be connected to each other in a common and effective way. These new 

levels may be production, marketing, growth, employment, investments and opportunities 

for the business world. Research has also shown that the most important economic impact 

innovations; mobile internet, information systems automation, internet of objects, cloud 

technology, advanced robot technology, three-dimensional printers, such as inavosyonlar. 

Marketing strategies, which are an important function of the enterprises, have changed with 

the industrial revolutions. First of all, product-centered marketing turned into consumer-

centered marketing and then human-centered marketing. On the other hand, in the process of 

adaptation to digital economy brought by digital transformation, it is a vital issue for the 

enterprises to transform the high technology they have into competitive advantage. It is 

impossible for the digital transformation that has taken place within the frame of all these 

rapid changes and developments to have no effect on the traditional marketing strategies, 

methods and techniques of the enterprises. In this study, the aim of this study is to present 

the effect of digital transformation which is called as Industrial 4.0 on marketing strategies 

in conceptual framework. 
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Endüstri 4.0 ve Pazarlama Stratejilerine Etkisi 
 

 

Dünya ve insanlık tarih boyunca sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuştur. Özellikle 

sanayi alanındaki gelişmeler ekonomik işleyiş, iş yapma yöntemleri, teknoloji, üretim, 

tüketim, pazarlama gibi pek çok alandaki gelişmelerin tetikleyicisi konumundadır. Bu 

gelişmelerden ilki 18.yüzyıl da buhar gücünün bulunması ile başlamıştır. Bu dönemde Dünya 

endüstrileşmeye başlamış, buhar gücünün sayesinde üretim, küçük üreticinin elinden makine 

ile üretim yapan üreticilerin eline geçmiştir. İkinci sanayi devrimi ise seri üretimin petrolün 

ve elektriğin yaygınlaşarak üretimde kullanılmaya başlanması ile gerçekleşmiştir. Üçüncü 

sanayi devrimi, elektrik-elektronik, bilgisayar ve internet alanında yaşanan hızlı gelişmeler 

sonucunda yaşanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte üretimde 

otomasyon sağlanmıştır. Bilgi toplumunun gelmiş olduğu son devrimi ise, Endüstri 4.0 

olarak ifade edilmektedir. 2011 yılında ilk kez Almanya’da kullanılan bu kavram yeni bir 

dönemin başlangıcı olmuştur. Endüstri 4.0 sanayinin dijitalleşmesidir. Bu dijitalleşme ile bir 

şirketin bütün çalışma alanları ve süreçlerinin dijitalleşmesi söz konusu olduğundan, bu konu 

son derece dikkat çeken bir durumdur. Yaşanan bu dijital dönüşüm ile insanların, nesnelerin 

ve sistemlerin birbirleri ile bağlantısı yaygın ve etkin bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Bu 

yeni düzeyde üretim, pazarlama, büyüme, istihdam, yatırımlar ve iş dünyası için getireceği 

fırsatlar olabilir. Yapılan araştırmalar da göstermiştir ki, en önemli ekonomik etkiye sahip 

inovasyonlar; mobil internet, bilgi çalışma sitemlerinin otomasyonu, nesnelerin interneti, 

bulut teknolojisi, ileri robot teknolojisi, üç boyutlu yazıcılar gibi inavosyonlardır. 

İşletmelerin önemli bir fonksiyonu olan pazarlama alanında ki stratejiler sanayi devrimleriyle 

birlikte değişerek farklılaşmıştır. İlk önce ürün merkezli pazarlama,  sonra tüketici merkezli 

pazarlamaya, daha sonrada insan merkezli pazarlamaya dönüşmüştür. Diğer taraftan dijital 

dönüşümün beraberinde getirdiği dijital ekonomiye uyum sürecinde işletmelerin sahip 

olduğu yüksek teknolojiyi rekabet avantajına dönüştürebilmeleri, işletmeler için hayati önem 

taşıyan bir konudur. Tüm bu yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler çerçevesinde gerçekleşen 

dijital dönüşümün işletmelerin geleneksel pazarlama stratejilerinde, yöntem ve tekniklerinde 

bir etkisinin olmaması imkânsızdır. Bu çalışmada amacımız Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 

sanayi devriminin getirdiği dijital dönüşümün pazarlama stratejilerine etkisini kavramsal 

çerçevede ortaya koymaktır. 
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1.Giriş 

Bilişim teknolojileri ve internetin her geçen gün daha da yaygınlaşması, gelişen dijital teknolojilerin 

hayatımızın her alanında yarattığı kolaylıkların ve seçeneklerin giderek artması, şirketlerin müşteri 

kazanma yolunda büyük bir rekabete girmelerine yol açmıştır. İnternetin ve dijital teknolojilerin yapısı 

gereği bu rekabet artık çok yoğun bir şekilde “küresel ölçekte” yaşanmaktadır. “Sanayi 4.0”ın giderek 

hâkim olmaya başladığı küresel üretim dünyasının nihai müşteriye açılan yüzü de “Pazarlama 4.0” 

yaklaşımını uygulamaktan geçmektedir. Dijital alanlardan birisi olan sosyal medya pazarlama 

dünyasında devrim yaratmaktadır. Dijital pazarlama ve teknoloji, iş yapma şeklini etkilemektedir 

(Krauss, 2017: 26). 

 Önceden tüketiciler, pazarlama kampanyalarından ve ayrıca otorite ve uzmanlardan kolayca 

etkilenebilmekteydi. Ancak son araştırmalar endüstriler arasında çoğu müşterinin, f faktörlerine 

(facebook fans, families, friends, twitter followers) daha çok inandığını göstermektedir. Çoğu kişi, 

Tripadvisor gibi sosyal medyadaki yabancılara reklamlara ve uzman görüşlerine verdikleri güvenden 

daha fazlasını vermektedir (Kotler vd., 2017: 12). Teknolojinin yol açtığı bu gelişmeler, endüstri ve 

pazarlama alanlarında da varlığını göstererek yeni dalgalara sebebiyet vermiştir. Bu çalışmada, 

Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0 kavramları incelenmiştir. 

2.Kavramsal Çerçeve 

2.1.Endüstri 4.0 

Endüstri 4.0 terimi, Almanya'da hemen hemen her endüstri ile ilgili fuarda, konferansta veya kamu 

tarafından finanse edilen projelere yönelik bildirilerde yaygın bir biçimde kullanılmakta olup; ilk olarak 

2011'de Hanover Fuarı'nda söylenmiş ve beraberinde de çok sayıda tartışmayı gündeme getirmiştir 

(Drath & Horch, 2014: 56). Alman federal hükümeti, Endüstri 4.0’ı 2011'deki yüksek teknoloji 

stratejisinin en önemli girişimlerinden biri olarak ilan ettiğinden dolayı, bu konudaki çok sayıda 

akademik yayın, makale ve konferanslara odaklanılmıştır (Hermann vd., 2016: 3; Ertuğrul ve 

Deniz,2018:163). 

Endüstrileşme olgusu iki açıdan incelenebilir. 1- Dar anlamda endüstrileşme, makinenin mal üretiminde 

kullanılması veya endüstri kesiminin GSYİH içindeki payının belli bir değer üzerine çıkması olarak 

değerlendirilebilir. 2- Geniş anlamda endüstrileşme ise, Endüstri Devrimi ile birlikte meydana gelen ve 

ülkelerin iktisadi, sosyal, siyasal vs. alanlarda değişime uğramasıyla ortaya çıkmaktadır (Torun, 

2003:182; Bulut ve Akçacı,2017:52) 

Tarihte ilk devrim tarımda gerçekleşmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçerek tarım toplumunun 

oluşması insanoğlunun gerçekleştirdiği ilk sosyal devrimdir. Bu süreci sanayi devrimi izlemektedir. 

Sanayi devrimi ise üç büyük değişim olarak ortaya çıkmıştır. 1750-1890 yıllarında başlayan ve Birinci 

Sanayi Devrimi, olarak isimlendirilen sürecin bir diğer adı da Buhar Çağıdır. Buhar çağı ile anılmasının 

nedeni ise James Watt’ın buluşu olan buhar makinesi dönemin başlangıcı olarak kabul edilmesidir. Bu 

dönemde dokuma sanayi gelişmiş ve metalürjide değişimler gerçekleşmiştir. Gemicilik ve demiryolları 

çelik üretiminin artışı ile gelişen sanayiler olmuştur (Ayvaz vd, 2010: 2; Bulut ve Akçacı,2017:52). 

Birinci sanayi devrimi ilk olarak 1712 yılında Thomas Newcomen’in icat ettiği bir buhar makinesi ile 

ortaya çıkmış ve 1760’lı yıllarda geliştirilen buhar makinesi aynı yüzyılın sonlarında dokuma 

tezgâhlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu büyük devrim demiryollarının inşası ve buhar 

makinelerinin katkısıyla mekanik üretime imkân sağlamıştır (Schwab, 2017, s.16). Hem küçük 

atölyelerin yerini fabrikaların alması hem de üretimin makinelerin kullanılmasıyla daha kolay ve seri 

hale gelmesi, özellikle birinci sanayi devriminin ortaya çıktığı ülke olan İngiltere’de etkili biçimde 

kullanmıştır (Özkan vd.,2018:130). 

İkinci sanayi devrimi, 19. yüzyılın sonlarında üretimde elektriğin kullanılması ve elektrik gücünün 

montaj hatlarını yönlendirmesi ile ortaya çıkmıştır. İkinci sanayi devriminin başlamasında Ford Motor 

fabrikalarında kurulan elektrik sistemleri daha etkili olmuştur. Bu sistemler sayesinde seri üretime 

geçilmiş ve buda üretim hacminin artmasıyla birlikte maliyetlerin ve fiyatların düşmesine neden 
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olmuştur (Eğilmez, 2017). Fordizm-Ford Dönemi olarak adlandırılan bu dönemde üretimin esnek ve 

yüksek verimlilik ile organizasyonun sağlanması sonucu daha ucuz otomobil üretilmesi amaçlanmıştır. 

H. Ford’un ”Oto siyahsa, müşteri arabasını istediği renge boyayabilir.” sözüyle ifadesini bulan bu 

anlayış batının bugünkü ekonomik üstünlüğünün temellerini oluşturmaktadır (Weckbordt, 2015; Özkan 

vd.,2018:130). 

İkinci sanayi devrimi; elektriğin, bilim bazlı kimyasalların, telgrafın yayılması ve telefonun 

keşfedilmesiyle iletişim teknolojilerinin yayılmasına da neden olmuştur. Bu sanayi devriminde, ilk 

örneğinden farklı olarak bilimsel bilginin önemi ortaya çıkmıştır (Castells, 2013:43). Bilimsel bilgi 

tabanlı iletişim teknolojilerinin yayılması bir sonraki sanayi devrimi olan üçüncü sanayi devriminin 

ortaya çıkmasını da tetiklemiştir. (Özkan vd.,2018:130). 

İkinci Sanayi Devrimini ise 1870 yılı itibariyle başlayan ve doğu bloğunun çöküşü olan 1989 yılına 

kadar devam eden bir süreçtir. Bu dönemde Petrolün endüstri ve ulaşımdaki etkinliği keşfedilerek 

kullanılmıştır. Küreselleşmenin de etkinliği bu dönemde artmış ulaşımdaki ilerlemeler hızlı gelişim 

göstermiştir (Görçün, 2016: 51). Üretim bandı teknolojisini 1913’te Ford başlatmıştır ve bu teknik diğer 

sektörlere de yansıyarak üretimde verimlilik artışı gerçekleşmiştir. Üçüncü Teknoloji Devriminin 

başlangıcı ile nükleer, bilgisayar, mikroelektronik, lazer ve genetik gibi alanlarda da gelişmeler ortaya 

çıkmıştır (Akbulut, 2011: 3;Bulut ve Akçacı,2017: 52). 

Bilimsel bilginin daha aktif olarak kullanılmasıyla birlikte 1968 yılında geliştirilen programlanabilir 

makineler, üçüncü sanayi devriminin başlamasına neden olmuştur. Bu dönemin başlaması ile birlikte 

Fordizm üretimden Post-Fordizm üretime geçilmiştir. (Alçın, 2016:21). Nitekim bilgisayarların 

kullanılmasıyla birlikte üretim daha kolay hale gelmiş ve insan emeğine olan gereksinim azalmıştır. 

Ayrıca internetin yaygınlaşması ve ulaşım imkânlarının artması da üretimi ciddi anlamda olumlu yönde 

etkilemiştir. Bütün bu gelişmeler sayesinde dünya daha entegre hale gelmeye başlamış ve üretim 

küreselleşmiştir (Özkan vd.,2018:130). 

Sanayi devriminden bu yana sanayileşme süreci bir çok ülkenin iktisadi gelişiminde merkezi bir konuma 

oturmuştur. En basit anlamıyla sanayileşme, manufaktur malların üretiminde insan emeğinin yerine 

makinelerin geçmesidir. Bu süreç, ev tipi üretimden fabrika üretimine doğru bir geçişi uyarmanın yanı 

sıra ekonomik yapının tarımdan sanayiye doğru kaymasına da sebep olmuştur. Bu bağlamda 

sanayileşme, ekonomik faaliyetler içinde genelde sanayiinin özelde ise imalat sanayiinin payının artması 

anlamına gelmektedir (Kumar, 2002; Soyak, 2017 :69). 

Özellikle Almanya’da öncülleri görülmeye başlayan 4. Sanayi devrimi, 2011 yılında ilk defa Hannover 

Sanayi Fuarı’nda sergilenmiş; Alman hükümeti tarafından desteklenmiştir. Daha önceki üç sanayi 

devrimiyle karşılaştırıldığında, 4. Sanayi devriminin “Nesnelerin İnterneti” olarak Türkçeleştirilen bir 

teknolojik temele dayanması ve akıllı fabrikalar/üretimi amaçlaması söz konusudur. Sanayi 4.0 özünde, 

modüler akıllı fabrikalarda fiziksel işlemlerin siber-fiziksel sistemler ile izlenip; nesnelerin birbirleriyle 

ve insanlarla iletişime geçerek adem-i merkeziyetçi kararların verilmesi hedefine odaklanmaktadır. 

Bilişim ve internet yapısının üretim süreçlerine entegrasyonu ve süreçler arası ağ etkileşimiyle 

karakterize edilen Sanayi 4.0’da, internet ve bilgisayara entegre makineler fabrikaları yönetmektedir. 

Bu yeni sistemle birlikte gündeme gelen dönem, birçok çalışmada “Akıllı Fabrika Dönemi“ ya da “Akıllı 

Üretim Dönemi” olarak da anılmaktadır (TOBB, 2016: 17-20; Soyak, 2017: 74). 

Endüstri 4.0 üretimde büyük yenilikler, kolaylıklar ile birlikte verimlilik artışı ile maliyet tasarrufu 

sağlamakta olup kullanıcılarına ve işletme organizasyonlarına çok önemli avantajlar-yararlar 

sağlamakta olup; bu avantajlar-yararlar şunlardır (Blum,2016, Schulze, 2014; Özkan vd.,2018:146). 

a) Kullanıcılara sağlanan avantajlar-yararlar; 

• Tedarik zincirinin şeffaflaşması, 

• Siparişlerin (işlemlerinin) basitleştirilmesi, 

• Bilgi kanallarının sadeleştirilmesi, 
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• Tedarik edilen makine teçhizatın kontrolünün hızlanması, 

• Stokların optimizasyonun kolaylaştırılması, 

• Teslimatta güvenin yükseltilmesi, 

• İnsan ve makine işbirliğinin sağlanması, 

• Üretimde esnekliğin ve yüksek verimliliğin sağlanması. 

b) İşletme organizasyonuna sağlanan avantajlar-yararlar; 

• Personel seçimi ve eğitiminin kolaylaşması, 

• İşletme organizasyonunda yetki ve sorumlulukların daha kolay belirlenmesi, 

• Örgütsel iletişimin yükseltilmesi, bilgi dağılımının eş zamanlı ve kolayca yapılması, 

• İşgücü ve verimliliğin yükseltilmesi. 

Endüstri 4.0 birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren 

kollektif bir terimdir. Endüstri 4.0’ın ayırt edici en önemli unsurları üç başlık altında toplanabilir: 

• Hız: Yeni dönemdeki endüstriyel gelişmeler çok büyük hızla gelişmektedir. Her gün yeni bir 

teknolojik gelişmeye şahit olunmakta, yeni teknolojik gelişmeler, daha yenilerinin önünü 

açmaktadır. 

• Genişlik ve Derinlik: Yeni dönemdeki gelişmeler dijital devrim üzerine gelişmektedir. Ancak 

bu hızlı gelişme sadece üretim yapısını değil iş dünyasında, toplumda ve bireyin yaşam 

koşullarında derin değişikliklere yol açmaktadır. 

• Sistem Etkisi: Yeni dönem, şirketlerin, sektörlerin ama aynı zamanda ülkelerin yapısını 

(sistemlerini) değiştirmekte ve sistemlerin bütünsel dönüşümünü içermektedir. (Özsoylu, 2017: 

46).(Schwab,2016:11) 

Bununla birlikte, Sanayi 4.0’ın temel çıkış noktaları, hatasız ve en hızlı şekilde üretim yapmak, nitelikli 

olmayan işgücüne bağlılığı ortadan kaldırmak, talebe göre değişkenlik gösterebilmek adına üretimde 

esnekliği artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmaktır (Pamuk ve Soysal, 2018; Soyak ve Soyak,11). 

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. 

Genel olarak siber fiziksel sistemlerin yapısı, nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti olmak üzere 

üç temel yapıdan oluşmaktadır. 

• Nesnelerin İnterneti; herhangi bir nesneden üretilen verilerin, bir ağ aracılığıyla başka 

sistemlere aktarılmasıdır. Yani bir cihaz, akıllı okuyucu ya da insandan üretilen verilerin başka 

sistemlere aktarılması durumuna Nesnelerin İnterneti denilmektedir (Rouse, 2016). Fiziksel 

cihazlar, makineler, taşıtlar ve çeşitli elektronik donanım içeren nesnelerin veri iletişimini 

sağlamak için kurmuş oldukları ağ sistemleri, Nesnelerin İnternetini oluşturmaktadır (Banger, 

2017, s. 43). 

• Siber Fiziksel Sistemler; enformasyon teknolojisinden yararlanarak iletişimi, fiziksel süreçleri 

ve bilişsel mekanizmaları yöneten ve izleyen sistemlerdir. Endüstri 4.0’ın en önemli 

kavramlarından biri olan Siber Fiziksel Sistemler medikal izleme, otonom taşıt hizmetleri ve 

robotik cihaz gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Banger, 2017, s. 46). 

• Hizmetlerin interneti ise; hizmet satıcılarına internet yoluyla hizmetlerini sunma imkânı veren 

sistemlerdir (Herman and Pentek, Otto, 2015, p.9). Hizmetlerin interneti, hizmetlerin 

sunulabilmesi için iş modellerinden ve hizmet altyapılarından oluşmaktadır. (Özkan vd.,2018: 

131-132). 

Endüstri 4.0’ın potansiyelleri şu şekilde özetlenebilir (Kagermann vd., 2013: 15-16): 

• Bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılama, 
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• Esneklik sağlama, 

• Optimize karar alma, 

• Kaynak verimliliği ve etkinlik sağlama, 

• Yeni hizmetlerle değer fırsatları yaratma, 

• İşyerinde demografik değişime cevap verme, 

• İş yaşam dengesini elde etme. 

Endüstri 4.0, makine gücünün; insan gücünün yerini alarak üretim süreçlerini kendiliğinden yönetebilir 

hale gelmesi olarak tanımlanabilir. Makinelerin bilgisayarlar ve internet teknolojilerindeki yeni 

gelişimler sayesinde koordine edilebilir hale gelmesi yeni sanayi devrimini ortaya çıkarmıştır. 

“Nesnelerin İnterneti” kavramı olarak bilinen bu yeni sistem sayesinde üretimde ileri seviyeye atlanmış 

ve fabrikaların kendini yönetebilir olması ile ileri düzey teknolojiye geçilmektedir (EBSO, 2015: 7; 

Bulut ve Akçacı, 2017:53). 

Endüstri 4.0’ın merkezinde yer alan bütün bileşenler, üretim sürecinde karşılıklı etkileşim ve işbirliği 

içinde hareket ederek ve otomasyonu artırarak insan faktörüne olan ihtiyacı azaltmaya çalışmaktadır. 

Bununla birlikte tüketici ihtiyaçlarına, değişen şartlara ve diğer olağanüstü durumlara cevap verebilme 

yeteneği yüksek sistemlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Örneğin; tüketiciler akıllı ürünleri satın 

aldığında, bu ürünlerin üzerinde veya yanında konumlandırılmış olan akıllı çipler veya sensörler raftaki 

ürünün azaldığını ağ sistemleri üzerinden süreçteki tüm ilgili aktörlere iletecektir. Üretim sürecinin her 

aşamasına gönderilen bilgiler dahilinde, makineler, robotlar ve ilgili diğer aktörler yapılması gereken 

faaliyetleri otonom olarak yürütebilecektir. Buradan hareketle Endüstri 4.0’ın temel felsefesi; akıllı 

ürünler, akıllı fabrikalarda yer alan akıllı makineler ve akıllı sistemler tarafından üretilir şeklinde ifade 

edilebilir (Ünlü ve Atik,2018:441). 

2.2. Pazarlama 4.0 

Teknolojik gelişmeler sonucunda üretim sistemlerinde, pazarlarda ve tüketici davranışlarında 

gözlemlenen değişimler pazarlama faaliyetlerini de etkileyerek, pazarlama stratejilerinde önemli 

değişimlere neden olduğu görülmektedir. Böylece pazarlama stratejilerinin, teknolojideki gelişmelerden 

etkilenerek, Pazarlama 1.0, Pazarlama 2.0, Pazarlama 3.0 ve Pazarlama 4.0 olmak üzere farklı 

dönemlere ayrıldığı görülmektedir.(Başyazıcıoğlu ve Karamustafa,638). 

Bhagavan son üç modern teknoloji tipini beş göstergeyle karekterize etmektedir. Otomasyon, bilim-

bağlantısı, araştırma- yoğunluğu, baskın nitelikler ve temel motive edici güç (Bhagavan, 1990: 19-

23’den aktaran Soyak, 2017: 71-72). Bu çalışmada modern teknolojiyi karekterize eden bu beş 

göstergenin yanı sıra pazarlama anlayışındaki değişiklikleri de bir gösterge olarak kabul edeceğiz. Bu 

bağlamda ilgili altı göstergeden hareketle gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sınai teknolojik devrimlerin 

karekteristikleri ve pazarlama anlayışına yansımalarını şu şekilde özetlemek mümkündür(Soyak ve 

Soyak,2018:27). 

Pazarlamanın ilk aşaması sanayi çağında ortaya çıkan Pazarlama 1.0 olup; temel olarak hedef pazardan 

ihtiyaç ve talepleri dikkate almadan ürün satmaya odaklanıldığı için ürün odaklı bir yaklaşım olarak 

tanımlanabilir. Ertuğrul ve Deniz,2018:160). 

 “Pazarlama 2.0” ise tüketici odaklı bir dönemin başlangıcını ifade eder. Piyasadaki tekliflerin 

çoğunluğu ve tüketicilerin bu teklifler arasından seçim yapmaları, pazarlamanın boyutunu değiştirmiştir. 

Ürün değerinin tüketici tarafından tanımlandığı, müşteri tatmininin ve marka sadakatinin şirketler 

tarafından benimsendiği bu dönem “Pazarlama 2.0” dönemi olarak ifade edilmektedir. (Jara, Parra, ve 

Skarmeta, 2012). (Soyak ve Soyak,2018:27). 

“Pazarlama 3.0” ise müşterilerin sadece tüketici sıfatıyla muamele görmediği ve pazarlamacıların onları 

akıl, duygu ve ruhlarıyla bütün bir şekilde insan olarak ele aldığı değer odaklı/insan odaklı döneme 

tekabül eder. Pazarlama 3.0 işbirlikçi, kültürel ve spiritüel bir pazarlama yaklaşımıdır. Bu dönemde, 
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markalar müşterileriyle kişisel iletişim kurup, onların duyguları ve deneyimleri hakkında konuşurlar. 

Özellikle sosyal medya, müşteriler ile şirketler arasında önemli bir etkileşim platformu sağlar. Şirketler 

bu sayede, tüketicilerin geri dönüşlerini, fikirlerini ve deneyimlerini birebir iletişimle öğrenebilir 

(Kotler, 2011). (Soyak ve Soyak,2018:27). 

Pazarlama 3.0 ya da değerlerin pazarlamadan kaynaklandığı insan merkezli dönemdir. Zira tüketiciler; 

aktif, endişeli ve yaratıcı olan insanlardır. Buna ek olarak, markanın sosyal ve hümanist tarafı, yani 

kurumsal sorumluluk, sosyal ve çevresel boyut hakkında daha bilinçli ve duyarlıdırlar (Kotler vd., 2010: 

4). Ertuğrul  ve  Deniz,2018.160-161) 

Tablo 1’de Pazarlama 4.0’a kadar olan süreç özetlenmiştir. Ürün odaklı Pazarlama 1.0’ı sırasıyla, 

müşteri odaklı Pazarlama 2.0, değer odaklı Pazarlama 3.0 ve sanal pazarlama odaklı Pazarlama 4.0 

izlemektedir (Tarabasz, 2013: 130). Ertuğrul ve Deniz,2018:.160-161). 

Tablo 1. Pazarlama 4.0 Kavramına Kadar Olan Pazarlama Evrimi (Tarabasz, 2013: 130).(Ertuğrul ve 

Deniz ,161). 
 Pazarlama 1.0  

(Ürün odaklı) 

Pazarlama 2.0  

(Müşteri odaklı)  

Pazarlama 3.0  

(Değer odaklı) 

Pazarlama 4.0  

(Sanal 

pazarlama 

odaklı) 

Amaç Ürün satmak Müşteriyi 

memnun etmek  

Dünyayı daha iyi 

bir yer yapmak 

Bugünden 

geleceği yaratmak 

İmkân Tanıyan 

Güç 

Sanayi devrimi Bilgi teknolojisi  Yeni dalga 

teknolojisi  

Sibernetik devrim 

ve Web 4.0  

Anahtar 

Pazarlama 

Kavramı 

Ürün geliştirme Farklılaştırma  Değerler  Müşteriye göre 

üretim ve tam 

zamanında üretim  

Değer 

Önermeleri 

İşlevsel  İşlevsel ve 

duygusal  

İşlevsel, duygusal 

ve ruhsal  

İşlevsel, 

duygusal, ruhsal 

ve kendi kendine 

yaratıcılık  

Müşterilerle 

Olan Etkileşim 

Bir’den Çok’a 

işlem 

Bir’e Bir ilişki  Çok’tan Çok’a 

işbirliği  

Müşteriye göre 

üretim ve tam 

zamanında üretim 

Günümüz teknolojilerinin birbirine yakınsaması ve ortaya çıkan toplu etki dünya çapındaki pazarlama 

uygulamalarını büyük ölçüde biçimlendirmiştir. Teknolojinin etkisi, küresel anlamda yeni trendlerin 

oluşmasına neden olmuştur. “Paylaşım” ekonomisi, “şimdi” ekonomisi, çoklu kanal entegrasyonu, 

içerik pazarlaması ve sosyal CRM gibi trendler bunlardan birkaçıdır. Gelişmeye devam eden teknoloji 

aynı zamanda geleneksel pazarlama ile dijital pazarlamanın birbirine yakınlaşmasına da yol açmıştır. 

Bu süreçte, büyük veri analizlerine dayanılarak üretimin ve hizmetlerin daha kişiselleştirilebilir hale 

getirilmesi amaçlanmıştır. Artık müşteriler daha fazla sosyalleştikçe daha fazla “sadece kendileri için 

yapılan” şeyler istemektedirler. Tüm bu geçiş dönemi düşünüldüğünde, yeni bir pazarlama yaklaşımına 

ihtiyaç doğmaktadır. O da, “Pazarlama 4.0” olarak yaklaşımdır (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2017). 

(Soyak ve Soyak,2018: 27). 

 

Geride bırakılan pazarlama yaklaşımlarına oranla Pazarlama 4.0, zamanlama, yetenek yönetimi, veri ve 

veri analitiği, merkezileşme derecesi ve pazarlama orgazanisyonu modelleri açısından farklıdır. 

Jiménez-Zarco, Rospigliosi, Martínez-Ruiz ve Izquierdo-Yusta (2017)'ye göre büyük veri, Pazarlama 

4.0’ın holistik bir yapıya bürünmesi ve farklı şekillerde güçlü bir ilişki kurulabilmesi adına önemli bir 

rol oynamaktadır. Örneğin, müşterilerin satın alma davranışlarına dair elde edilen verilerin 

yorumlanması sonucu, markalaşma geliştirilebilir. Pazarlamacılar bir müşterinin deneyiminin nasıl 

kişiselleştirebileceğini anlamak için ve müşteri bağlılığını yaratmak adına daha da kişisel deneyim 

sunulması için büyük veriden faydalanabilirler. Ayrıca büyük veri analizi yardımıyla müşteri geri 
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bildirimleri takip edilerek, şirketin pazarlama yaklaşımının verimliliği ölçülebilir. Son olarak büyük veri 

analizi, şirkete pazarda oluşabilecek potansiyel taleplere daha hızlı yanıt verebilme yolunu açar.(Soyak 

ve Soyak,32-33) 

 

Pazarlama 4.0, yoğun küresel rekabet, yeni nesil tüketiciler ve hızlı teknolojik gelişmeler sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Pazarlama 4.0’da tüketici pazarlamanın merkezinde yer almaya devam etmektedir 

ancak, pazarlama faaliyetleri RFID, NFC, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti gibi yeni nesil 

teknolojilerinden destek alarak yürütülmeye başlanmıştır. Bu dönemde, büyük veri yönetimi öne 

çıkarak, çevrimiçi tüketici davranışlarının takip edilmesi, verilerinin toplanması ve analiz edilmesi 

tüketicilerin gelecekteki davranışlarını tahmin etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Enformasyon 

teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde geleneksel ticaret önce e-ticarete, sonra m-ticarete 

dönüşmüştür. Böylece, bu dönemde siber teknolojiler hayatın merkezine yerleşerek, pazarlama karması 

unsurlarında da köklü değişimlere neden olmuştur (Başyazıcıoğlu ve Karamustafa,2018:639). 

 

İnsanlar ve örgütler her zamankinden daha fazla birbirine bağlıdır. Bu sayede bilgi, iletişim, etkileşim, 

bilgi alışverişi, bilgi veya başka bir ürün elde etmek ve böylece zaman ve mekân engellerini aşmak için 

sanal bir alanı küresel erişimle paylaşmalarını sağlamaktadır. Öte yandan, bu teknolojilerle iletişim 

yoluyla mümkün olan yüksek derecede etkileşim, değer yaratma sürecine dâhil olan farklı aktörlerin, 

özellikle de tüketicilerle ilişkilerinde daha aktif bir rol geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Yeni 

teknoloji, bireylerin ve grupların bağlantı ve etkileşiminin yanı sıra, ağızdan ağıza bilgi paylaşımının 

yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır (Kauffman ve Panni, 2017: 96; Ertuğrul ve Deniz, 2018:162) 

 

Pazarlama 4.0’ın nihai hedefi; müşteriyi duygusal yakınlık sağlayarak farkındalık aşamasından 

savunuculuk aşamasına taşımaktır. Dijital çağda müşteri katılımını artırmanın yolları ise mobil 

uygulamalar kullanma, sosyal müşteri ilişkileri ve oyunlaştırmadır. Bu bağlamda mobil uygulamalar ile 

müşteri deneyimi zenginleştirilirken, sosyal medya aracılığıyla sosyal müşteri ilişkileri yönetimi 

sağlanarak müşterilere çözümler sunulabilir. Digital teknolojiler sayesinde oyunlaştırma 

gerçekleştirilerek arzulanan müşteri davranışları meydana getirilebilir. Tüm bunların sonucunda bir 

markayı rakiplerinden farklılaştırmak için müşterilerin kelimelerle anlatılamayacak bir haz yaşamasını 

sağlayarak şaşırtıcılık etkisi ortaya çıkmaktadır. (Kotler ve vd.,2017:164). 

 

Sonuç  

Bugün, yepyeni bir dünyada yaşanmaktadır. Küreselleşme ve teknoloji hız kesmeksizin ilerlemeye 

devam etmektedir.  Bilinen güç yapısı, çok büyük değişimler yaşamaktadır. Bağlanabilirliği ve şeffaflığı 

hayata dâhil eden internet, bu güç değişimlerinden büyük ölçüde sorumlu olmuştur. Bu değişimler, 

tüketicilere ve dolayısıyla endüstriye yansımıştır. İşletmelerin dijital çağa uyum sağlayabilmeleri için 

bu değişimleri takip etmelerinin önem taşımaktadır. Özellikle Pazarlama 4.0 büyük veri yönetimine 

dayanmaktadır. Bu dönemde işletmelerin yetenek yönetimine önem vermeleri gerektiği 

düşünülmektedir. İşletmeler mevcut çalışanları büyük veri yönetimi konusunda eğiterek veya bu konuda 

bilgili çalışanlar istihdam ederek değişimi takip etmelerinin rekabet avantajı kazanabilmeleri için önemli 

olduğu düşünülmektedir. Günümüzde tüketicilerin markalara karşı olan sadakati kısa sürmektedir. 

“Yeni”yi keşfetme ve deneme isteği daha ağır basmaktadır. Pazarlama 4.0’ın altında alternatif 

mecralardan birisi olan sosyal medya önem kazanmıştır. Bunun sonucunda da işletmeler, değişen 

rekabet koşulları içinde pazarlamaya olan bakış açılarını da değiştirmeleri kaçınılmazdır. İşletmelerin, 

mevcut müşterilerini elinde tutmak veya potansiyel müşterilere ulaşmak için müşterilerini tanımaları ve 

buna uygun ürün/hizmetler geliştirmeleri gerekmektedir. 
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Gamification Concept: Theoretical Framework and Case Study from 

Turkey 
 

 

Gamification is the application of gaming mechanisms ton on-gaming activities in order to 

change human behavior and give them new skills. In this research, the concept of 

gamification, which is used in different areas of research and which has recently concentrated 

the attention of the researchers in their studies, has been examined theoretically in order to 

be a guide fort he institutions that want to use this application. Game elements, types of 

players, game design process explained, yemeksepeti.com game that uses gamification to be 

implemented in Turkey to have been examined in terms of game design elements. 

 

 

Game, Gamification, Game Design 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
230 

 

 

 

Oyunlaştirma Kavrami: Teorik Çerçeve ve Türkiye’den Örnek Vaka 

İncelemesi 
 

 

Oyunlaştırma; insan davranışlarını değiştirmek ve onlara yeni beceriler kazandırabilmek 

amacıyla oyun mekanizmalarının, oyun olmayan faaliyetlere uygulanmasıdır.  Bu 

araştırmada farklı çalışma alanlarında kullanılan, son zamanlarda araştırmacıların 

çalışmalarında dikkatini yoğunlaştırdığı oyunlaştırma kavramı, bu uygulamayı kullanmak 

isteyen kurumlara rehber olması amacıyla kuramsal olarak incelenmiştir. Oyun unsurları, 

oyuncu tipleri, oyun tasarım süreci açıklanmış, Türkiye’de oyunlaştırma uygulamasını 

kullanan yemeksepeti.com oyun uygulaması oyun tasarım unsurları açısından incelenmiştir. 
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Giriş 

Tarihi çok eskilere dayanan oyun, kuralları belirli olan bir sistemdir. İnsanların sosyalleşmesi, eğlenceli 

vakit geçirebilmesi, iletişim kurması, belirlenen hedeflere ulaşma ve kaybetme gibi sonuçları olan oyun, 

bazen eğlendirici bazen de öğretici faaliyetlerde kullanılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre oyun; “yetenek 

ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence” olarak tanımlanmaktadır 

(www.tdk.gov.tr). İngilizce “Gamification”  kelimesi ile ifade edilen “Oyunlaştırma” olarak dilimize 

çevrilen uygulama ise oyundan farklı olarak, oyun dinamiklerinin, bileşenlerinin gerçek hayatta var olan 

bir sürece dahil edildiği bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır (Vardarlıer ve İnan, 2017: 9).  

Yapılan araştırmalar sonucunda pazarlama alanında, müşteri kazanımı, ürün kullanımını artırmak, hedef 

kitlede davranış değişikliği yaratmak veya öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla oyunlaştırma uygulamaları 

kullanılabileceği belirtilmektedir (Park ve Bae, 2013: 24; Gartner, 2012). 

Araştırmada öncelikle oyun ve oyunlaştırma kavramları açıklanmış, oyunlaştırma tasarım unsurları 

incelenerek, oyun tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verilmiştir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren ve oyunlaştırmayı kullanan firmalardan biri olan yemeksepeti.com 

firmasının uyguladığı oyun tasarımında, teorik yönlerin gerçek durumlarda nasıl uygulandığı 

açıklanmıştır. 

Kavramsal Çerçeve 

Oyun; eğlenceli bir sistem içerisinde, oyuncuların rekabet ve etkileşim içinde oldukları, dönütler alarak 

ilerleme sergiledikleri yapıdır (Yılmaz, 2017: 5). Oyun eski insanlardan beri var olan bir uygulamadır. 

Oyun kelimesi Türkçede tam olarak anlaşılamamıştır. İngilizce “play”kelimesi ile ifade edilen oyun; 

kişinin kendi serbest alanında takip etmesi gereken kuralların olmadığı ve istediği kadar, istediği şekilde 

serbestçe uygulayabildiği faaliyetlerdir. İngilizce “games” kelimesi ile ifade ettiğimiz oyun ise 

içerisinde bir takım kuralların olduğu, sıra ve oyun mekaniklerinin eklendiği, kazanan ve kaybedenin 

olduğu, serbest bir zamanın olmadığı oyundur (Yılmaz, 2017:19). İlk kez 2008’de kullanılan fakat 

yaygın kullanımı iki yıl sonra başlayan (Kovačević, Zečević ve Veljković, 2014: 316) oyunlaştırma 

kavramı oyun kavramı ile karıştırılmaktadır. Oyunlaştırmanın temeli oyuna dayanmaktadır fakat 

oyunlaştırma oyundan farklıdır. Her puan kazandıran, rozet kazandıran, liderlik tablosu olan, içinde 

oyun kullanılan uygulama oyunlaştırma değildir.Oyunlaştırma ile oyun arasındaki en temel fark oyun 

bir uygulama iken oyunlaştırma katılımı artırmak istenen uygulamaya eklenen süreçler topluluğudur 

(Yılmaz, 2017: 19). Oyunlaştırma ile karıştırılan bir diğer kavram“Oyun temelli öğrenme” kavramıdır. 

Oyun temelli öğrenme kavramı da oyunlaştırmadan farklıdır. Oyun temelli öğrenme; eğitim içerisinde 

oyun kullanarak insanlar üzerinde davranış değişikliği yaratmayı hedefleyen bir öğrenme türüdür. Rozet 

ve ödül sistemleri gibi oyun mekanikleri kullanıldığı için sıkça oyunlaştırma ile karıştırılmaktadır. 

Oyunlaştırma; iş dışında, oyun olmayan bir sürecin, oyun mekanikleri kullanılarak ve insanların 

motivasyonu sağlanarak davranış değişikliğini oyunmuş gibi desteklenerek yapılan uygulamalardır 

(Yılmaz, 2015). 

Oyunlaştırma kavramının ilk ortaya çıkarın Gabe Zicherman ve Christopher Cunningham 

oyunlaştırmayı “oyuncuların düşünce biçimlerinin ve oyun kurallarının, kullanıcıların ilgisini çekmek 

ve problem çözmek maksadıyla kullanılmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır (www.gamification.co/gabe-

zichermann/). Oyunlaştırma; insan davranışlarını, eğilimlerini değiştirmek ve yeni beceriler öğrenmek 

(Gartner, 2012) için oyun mekanizmalarının, aslında oyun olmayan faaliyetlere uygulanmasıdır. Katılım 

ve eğlence unsuru kullanılarak kullanıcıların bağlılığını arttırmayı hedefleyen uygulamalardır (Arslan, 

2013).  

Park ve Bae (2013)’ ye göre ABD'de Yeni Oyunlar Hareketi'yle doğan ve oyunlaştırma olarak 

geliştirilen kavram; tasarım mekaniği ve oyun düşüncesini oyun dışındaki alanlara uygulayarak, puan, 

seviye atlama, sıralama, meydan okuma görevleri ve ödül gibi oyun sevincini arttıran yeni bir harekettir 

(Park ve Bae, 2013: 24). Oyunlaştırma; kullanıcıların bağlılık ve motivasyon düzeylerini 

artırmak(Bozkurt ve Kumtepe, 2014: 1), onlara deneyim yaşatmak ve ortama bağlanmasını sağlamak 

amacıyla oluşturulan oyun bileşenlerinden oluşan bir kavramdır (Vardarlıer ve İnan, 2017: 
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10).Oyunlaştırmada insan arzusu; kendini ifade etme, ödün/bedel, unvan, başarı ve rekabet ile 

tanımlanmaya çalışılmaktadır (Park ve Bae, 2013: 26). 

Oyunlaştırma davranış değiştirmek, beceri geliştirmek ve değişimi sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu 

açıdan tüm oyunlarda bulunan tasarım teknikleri ve oyun mekaniğinin kullanımını açıkladığı gibi, 

müşteri bağlılığı, çalışan performansı, eğitim ve öğretim, değişim yönetimi, kişisel gelişim, 

sürdürülebilirlik ve sağlık da dahil olmak üzere oyun dışı bağlamlarda da uygulanabilir (Park ve Bae, 

2013: 24; Gartner, 2012). 

Oyunlaştırma sürecinde katılımcılar birer oyuncuya dönüşmekte, yüksek motivasyonla kendilerinden 

beklenen aktiviteleri yerine getirmeye konsantre olmaktadırlar. Bu süreçte amaç hedeflenen davranışları 

gerçekleştirmektir. Oyunlaştırma duygulara hitap etmesi, motivasyonu sağlaması ile davranış 

değişikliğine yardımcı olur, bu sayede bağlılık ve mutluluğu artırır. Ayrıca oyunculara sahada tecrübe 

etme fırsatı sunduğu için öğrenmeyi kolaylaştırır (Vardarlıer ve İnan, 2017: 9-14). 

Müşteri bağlılığını önemseyen her firmanın müşteri motivasyonunu artırmaları önemlidir. Oyunların 

temelinde yarışma, hedefleme, başarı, ödüllendirme, puanlama, seviyelendirme gibi insan 

motivasyonunu tetikleyen unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar sayesinde oyunlaştırma müşteri 

bağlılığını hedefler ve motivasyonu artırır (Şahin, 2016: 109). 

Oyunlaştırma ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde eğitim başta olmak üzere, sağlık, pazarlama, 

eğlence, yönetim alanlarında oyunlaştırma uygulamalarının kullanıldığı görülmektedir. Vardarlıer ve 

İnan (2017) oyunlaştırma dinamikleri ile işletmelerde satış personelinin performansının geliştirilmesi 

üzerine bir çalışma yapmış, oyunlaştırmanın kişiler için aktif bir deneyimleme süreci olduğu, 

performans değerleme sisteminin de oyunlaştırma üzerine kurgulanması, bu sayede çalışanın daha fazla 

sürece katılımını sağlayarak satış personelinin performansını geliştirmesine katkıda bulunacağını 

belirtmiştir.Altuntaş ve Karaarslan (2016) yaptığı çalışmada, oyunlaştırma unsurlarının pazarlama 

uygulamalarında kullanımını incelemiştir. Türkiye’deki pazarlama vakalarında oyun tasarım 

unsurlarının tamamı yerine bir kısmının kullanıldığı sonucuna varmıştır.Güler (2015), oyunlaştırma 

yoluyla mobil teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanımına nasıl sunulduğunu açıklamıştır. Kişisel 

sağlık hizmetleri açısından mobil sağlık uygulamalarında oyunlaştırmanın etkin bir araç olarak 

kullanılabileceğini belirtmiştir. Baiturova ve Alagöz (2017) “müşteri sadakatini etkileyen bir araç olarak 

oyunlaştırma” adlı çalışmalarında oyunlaştırma aracılığı ile özel müşteri olmak isteği ve oyunlaştırma 

aktivitelerinin eğlenceli olması faktörünün müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Hamari (2017)’nin araştırması sonucunda rozetlerin kullanıcı etkinliğini 

artırdığı, oyun oynayan kullanıcıların ticaret önerilerini postalamaya, işlem yapmaya, önerilere yorum 

yapma ve genellikle hizmeti daha aktif bir biçimde kullanma olasılıklarına daha fazla sahip oldukları 

verisine ulaşmıştır. Park ve Bae (2013) oyunlaştırmanın fiili uygulamalarını gözden geçirmiş ve analiz 

sonuçlarına dayanarak oyunlaştırmanın, pazarlama alanında yeni bir teknik olarak kabul edildiği ve iç 

güdülerden ziyade dışsal güdüleri teşvik eden ödüller üzerinde yoğunlaştığı sonucuna ulaşmıştır. 

Oyunlaştırma Tasarım Elemanları 

Oyunlaştırma uygulamaları için Werbach ve Hunter tarafından D6 modeli olarak adlandırılan bir tasarım 

modeli oluşturulmuştur. Altı basamaktan oluşan bu model sırasıyla; 

➢ İş süreçlerinin tanımlanması (İş hedeflerinin belirlenmesi), 

➢ Hedef davranışları betimleme, 

➢ Oyuncu türleri belirleme, 

➢ Etkinlik döngüsünü tasarlama,  

➢ Eğlence öğelerini ilave etme, 

➢ Uygun araçları belirleme aşamalarından oluşmaktadır (Yılmaz, 2017: 85; Tunga ve İnceoğlu, 

2016: 274-275; Altuntaş ve Karaarslan, 2016: 439).  
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Bir süreç oyunlaştırılmaya karar verildiğinde bu adımlar sırasıyla belirlenmelidir. 

Teknolojinin gelişmesi ile dijital oyunların piyasaya çıkması, dijital oyun pazarındaki büyüme, dijital 

oyunlara karşı artan ilgi ve bağımlılığın oluşması oyunlaştırma yaklaşımının daha cazip hale gelmesine 

neden olmuştur. Park ve Bae’ye (2013) göre oyunlaştırma tasarım elemanları yarışma / meydan okuma, 

ödül, takım, toplum, lider sıralaması, rozet / seviye / sıralama, puan/skor, misyon ve hedeftir. 

Oyunlaştırma tasarım elemanları - oyunlaştırma çatısı (Yılmaz, 2015)-; Dinamikler, Mekanikler ve 

Bileşenler olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır (Bozkurt ve Kumtepe, 2014: 2, Yılmaz, 2015). Oyun 

tasarım sürecinde ihtiyaca yönelik olarak bu üç bölüm içerisinden temel dinamikler seçilir, bu 

dinamiklere göre mekanikler ve bu mekaniklere bağlı bileşenler seçilir. 

Oyunlaştırma tasarım elemanlarından dinamiklerilk sırada yer alır. Dinamikler oyuncuların direk 

göremedikleri ama oyunlaştırma tasarımındaher tür oyunda yer alan, oyunun kurgusunu oluşturan 

oyunlaştırma tasarımının temel prensibidir. Kısıtlamalar, duygular, öyküleme, ilerleme, ilişkiler bu 

bölümü oluşturan alt unsurlardır. Farklı oyunculara yönelik farklı oyun dinamikleri uygulanabilir 

(Vardarlıer ve İnan, 2017: 13).Kısıtlamalar; oyuncunun özgürlüğünün sınırlarını tanımlar, duygular; 

oyun oynamaya devam etmeyi sağlayan duyuşsalpekiştireçlerdir. Öyküleme; örtük ya da açık şekliyle 

oyunu kendi içerisinde uyumlu bir bütün haline getiren yapı, ilerleme; oyuncuya gelişimini gösteren 

dinamik, ilişkiler ise oyuncuların diğer oyuncularla (rakipler, arkadaşlar, takım arkadaşları vb) 

etkileşimidir (Bozkurt ve Kumtepe, 2014: 2-3). 

Dinamiklerle kurgulanan oyunlaştırma mekaniklerle hayata geçirilir.Mekanikleroyunlaştırmada belirgin 

olan eylemleri tanımlayan, oyuncuyu istenilen yöne yönlendirebilen unsurlardır. Oyunlaştırmanın 

etkilediği en önemli değişkenlerden biri olan bağlılık ve güdülenme düzeyini artırmak için kullanılır 

(Vardarlıer ve İnan, 2017: 13). Meydan okuma, şans, zorluk, iş birliği ve yarışma, geribildirim, kaynak 

edinimi, ödül, işlemler, sıra, kazanma durumu mekanikleri oluşturan alt unsurlar arasındadır. Oyun 

sisteminin oyuncuya kazanmak veya seviye atlamak için başarması gereken amaçlar koyması meydan 

okuma, oyun sürecinde her şeyin beceriye bağlı olmadığının göstergesi şans unsurudur. Kazanma ve 

kaybetme duygusu ile ilgili olan işbirliği ve yarışma da, oyuncular ya birbirleriyle rakiptir ya da işbirliği 

ile mücadele ederler. İlerleme duygusunu pekiştiren ve kazanmak için doğru hamleyi ne zaman 

yapmaları gerektiğini oyunculara bildiren geribildirimler oyunculara oyun sırasında ne durumda 

olduklarını gösterir. Oyun amaçlarına ulaşmak ya da kazanmak için belirli objeleri toplama gereksinimi 

kaynak edinimi, oyuncunun başarı göstergesi ödüllerdir. Ödüller statü, eşya, erişim veya güç olabilir. 

Önemli olan ödüllerin verilme sıklığıdır. Oyunun sürdürülebilirliği ile ilgili olduğu için etkisini 

kaybetmeyeceği zaman aralıklarında verilmesi gerekir.İşlemler oyun sırasında diğer oyunculardan alış-

veriş veya takas yapma durumunu ifade eder. Sıra her oyuncunun oyun oynama fırsatına sahip olması 

ile ilgilidir. Oyunu kazanma durumu, derecesi ve şeklini kazanma durumu açıklar (Bozkurt ve Kumtepe, 

2014: 3). 

Oyuncu ile etkileşime giren tasarım unsurları olarak açıklayabileceğimiz (Vardarlıer ve İnan, 2017: 

14)bileşenler;oyunlaştırma tasarımının en belirgin, akla ilk gelen, birden fazla bileşenin tek bir 

oyunlaştırma tasarımı için kullanılabildiği bileşenidir. Kazanımlar, avatar, rozetler, koleksiyonlar, 

savaşmak, hediyeleşme, lider cetveli, düzeyler, puanlar, sosyal grafikler, takımlar ve sanal eşyalar 

bileşenleri oluşturan alt unsurlardır.Kazanımlar oyuncunun belirli bir görevi yerine getirmesi sonucu 

aldığı ödül, avatar; oyuncunun görsel olarak temsilidir. Rozet oyun içinde başarılan durumu temsil eden 

görsel öğe, koleksiyon ise bu rozetlerin toplanmasıdır.Savaşmak mücadele ve rakibi yenmek, içeriği 

serbest bırakmak ise ön koşullar yerine getirildikten sonra oyun içerisinde belirli içeriğe ulaşabilmeyi 

veya o içerikle ilgili kilidi açma durumudur. Hediye verme diğer oyunculara bir şeyi hediye etme, 

oyuncuların skorlarına göre yerleştikleri liste ise lider cetvelidir. Oyun içinde oyuncunun ne kadar iyi 

olduğunun göstergesi düzeyler, puanlar ise oyunda yapılan hamlelerin puanlanmasıdır. Oyun içinde 

arkadaşları görebilmeye, etkileşime geçmeye olanak sağlayan oyunlaştırma bileşeni ise sosyal 

grafiklerdir.Oyun tasarlarken tüm alt unsurların kullanılması şart değildir, amaç ve ihtiyaca göre 

seçilecek unsurlar belirlenir (Bozkurt ve Kumtepe, 2014: 3-4). 
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Oyunlaştırma Kuramı 

Oyunlaştırma uygulamalarında oyunlaştırılmaya çalışılan olaylardaki davranışların pekiştirilmeye 

uygun olması özelliği aranmaktadır. Davranışçı kuram; insanların bir davranışı gerçekleştirmeyi devam 

ettirmesi için o davranışın pekiştirilmesi gerektiğini belirtir. Bu kurama göre pekiştirilmeyen davranış 

zamanla söner (Tunga ve İnceoğlu, 2016: 271; Yılmaz, 2017:22-24). Oyunlaştırma uygulamalarında 

Fogg Davranış Modeli ve Öz-Belirleme Kuramı incelenebilir (Güler, 2015: 89; Bozkurt ve Kumtepe, 

2014: 4). Davranış değişikliğine sebep olan etkenleri ölçmeyi amaçlayan Fogg Davranış Modeline göre, 

bir davranış değişikliğinin oluşabilmesi için, güdü, yetenek ve tetikleyici unsurların bir arada olması 

gerekmektedir(Fogg, 2009). Fogg modeli motivasyon, aksiyon ve geribildirimin davranış değişikliği 

oluşturabilmesi için bir süreç halinde işlemesi gerektiğini savunur. Önce oyuncu motive edilmeli, bu 

motivasyonun tetikleyici desteği ile aksiyon olarak isimlendirilen oyuncuya anında dönüt sağlanarak 

yeniden motive edilmeli ve bu döngünün sürekliliği sağlanmalıdır. Eğer oyun tasarımları çalışmıyorsa 

bu üç unsurun kontrol edilmesi, değiştirilmesi veya geliştirilmesi gerekenlerin tespit edilerek tasarımın 

yeniden düzenlemesi gerekmektedir(Yılmaz, 2017:25-26). Öz Belirleme Kuramı ise bireylerde bir 

konuda davranış değişikliği oluşabilmesi için o konudaki uygulamaların bireyin kendi seçimlerinden ve 

içsel güdülerinden kaynaklanması gerektiğini vurgulamaktadır (Güler, 2015: 90). Bu kuram 

oyunlaştırmanın bireylerin dışsal güdülerini içselleştirmesi amacını desteklemektedir. 

Oyunlaştırma Tasarımı Kuralları 

Oyunlaştırma uygulamalarında oyun tasarımı yapılırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Oyun oynamadan önce, kampanyanın hedeflerinin, çözülmekte olan sorunların ve kitleyle ilgili 

tercihlerin doğru bir şekilde belirlendiğinden emin olmak gerekmektedir(Boykiv, 2015). Oyun 

tasarımlarında sık yapılan hatalardan biri profil, rozet, ödül, avatar gibi oyunlaştırma tasarımı 

unsurlardan “bileşenler” unsuruna odaklanarak oyun kurulmaya çalışılmasıdır. Oysa oyunu tasarlamaya 

başlamadan önce ilk dikkat edilecek unsur dinamikler ve mekanikler boyutuna odaklanmaktır. 

Oyunlaştırma tasarım elamanlarından dinamikler içerisinde yer alan duygu kriterini iyi tespit etmek, 

hedef kitleyi tanımlamak ve oyuncu türlerine uygun oyunlar tasarlanması gerekmektedir. Aynı oyunu 

kişiler aynı şekilde oynamazlar. Kimi kazanmanın yanı sıra en iyi performansı sergileyerek ödül almak 

için, kimi sosyalleşmek için, kimisi yeni alanlar keşfetmek için, kimi de rakiplerinin yenildiğini görmek 

için oynar. Kişilerin psikolojik olarak oyun oynarken yarışmaktan mı hoşlanırlar, bir sıra mı izleyerek 

belli bir aşamaya gelmek mi isterler ya da sosyal etkileşime mi daha çok önem veriler diye öncelikler 

belirlenerek oyun tasarımına başlanmalı ve tüm oyuncu türlerine hitap edecek oyunlaştırma tasarımı 

yapılmalıdır (Yılmaz, 2015).  

Gartner'ın araştırma başkan yardımcısı olan Brain Burke (Gartner, 2012)’e göre oyunlaştırılan 

uygulamalarda tasarımın zayıf olması, iş hedeflerinin karşılanamamasına ve bu yüzden oyunlaştırma 

uygulamalarının başarısız olmasına neden olmaktadır. Oyun tasarımı yapılırken rekabetin ve işbirliğinin 

dengelenmesi ya da anlamlı bir oyun ekonomisi tanımlanması yerine, puan, rozet ve lider panoları gibi 

oyun mekaniği üzerine odaklanılmasının tasarımı zayıflattığını belirtmektedir. 

Oyunlaştırma her yapıya uygun değildir. Bu yüzden oyunlaştırma yapılacak ortamın eğlence unsuru 

içermesine, oyunlaştırmaya uygun amaçlarının olması gerekir. Oyunlaştırma davranış değiştirmeye 

yönelik bir tasarım olduğu için kazandırılması istenen davranışın gözlemlenen bir davranış olması ve 

pekiştirilmeye uygun olması gerekir. Oyun kurgulanırken oyuncu gibi düşünülmesi de önemlidir (Tunga 

ve İnceoğlu, 2016: 271). 

Oyuncuların oyunu oynama nedenleri birbirinden farklı olacağı için oyun tasarlanırken oyuncunun istek, 

arzu ve duygusunu harekete geçirebilecek eğlence türlerinden en uygun olanı seçilmelidir. Belirsizlik, 

eksiklik ve detaylar ile dikkati çekmeye çalışan eğlence türü olan kolayda eğlence (Yenilik) türünde 

amaç kazanmaktan ziyade oyuncunun ilgi ve dikkatini çekebilmektir. Zor eğlence (Meydan okuma); 

engelleri aşmak için oyun oynayan katılımcılar için bu eğlence türü kullanılır. Zor eğlence belirlenen 

hedef için deneyim yapılandırması sağlayan duygular yaratır. Mücadele, strateji ve bulmacalardan gelen 

duygulardır.  Sosyal eğlence (Dostluk); iletişim kurmak, onlarla birlikte bir şeyleri başarabilmenin 

vermiş olduğu hazzı yaşamak isteyen oyuncular için tercih edilen eğlence türüdür. Ciddi eğlence 
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(Anlam) ise, kişilerin oyun sırasında ya da sonrasında kendi içsel durumlarında (algı, düşünce, davranış) 

meydana gelen değişikliklerden ortaya çıkan eğlence türüdür (Bartle, 1996, 3-4, Altuntaş ve Karaarslan, 

2016: 439). 

Oyun tasarımı yapılırken; kampanya hedefleri, çözülmek istenen sorun ve ulaşılmak istenen kitle doğru 

tespit edilmelidir. Ödüle odaklanmak yerine oyuna odaklanılmalıdır. Ödüllerin cazip olması hedef 

kitleyi oyuna çekebilmek için yeterli olmayacaktır. İnsanlar bir şeyler başarmış olduklarını hissetmekten 

hoşlanır. Bu hissi sunabilecek açılabilir içerik, mini sorunlar, aşılmayı beklenen yeni zorluklar eklemek, 

katılımcıların ekip üyeleri arasında gelişimlerini görebilecekleri istatistikler kullanmak oyuna olan 

bağımlılığı artırır (Boykiv, 2015). Oyun süreci boyunca ödülleri aynı şekilde vermek oyun 

tasarımlarında yapılan en büyük yanlışlardandır. Oyunlaştırma tasarımları için ödül tipleri 4 şekilde 

incelenmiştir. SAPS-Status(Statü)-Access(Erişim)- Power(Güç) ve Stuff(Eşya) kelimelerinin ilk 

harflerinden oluşan bu ödül sisteminde Stuff (Eşya) – Power(Güç) – Access(Erişim) ve Status(Statü) 

şeklinde ilerlemede maddiyat azalırken ödüller içsel motivasyonu sağlamaya yöneliktir.Stuff(Eşya); 

kullanıcıya ödül olarak somut eşyalar ve parayla takas edilebilen ödüller vermektir. Sistem dışında 

olanlarda dışsal motivasyon sağlanarak sisteme çekmek için uygun olan fakat uzun zamanda çok çabuk 

vazgeçilebilecek bir ödül türüdür. Power(Güç); kullanıcılara oyun içerisinde yeni başlayan kullanıcılar 

üzerinde bazı haklar verilmesi ve bu şekilde sistemin sahiplenilmesini hedefleyen ödül tipidir.Access 

(Erişim); normal oyuncuların erişimine ve kullanımına kapalı olan ve belirli kriterleri yerine getiren 

kişilerin erişebileceği alanlardır. Statüs (Statü); en uygun olan ve içsel motivasyonu destekleyen ödül 

seviyesidir. Oyun sisteminde bazı rollerin kullanıcıya verilerek sistemin bazı kısımlarının onlar 

tarafından yönetilmesine izin verilmesidir (Yılmaz, 2017: 29-30). 

Oyunlaştırmada temel unsur oyuncunun güdülenmesidir. İçsel ve dışsal olarak ikiye ayrılan güdü; 

bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir 

güç, bir etkinlik veya işin gizli sebebi, bireyleri bilinçli ve amaçlı işlerde bulunmaya yönelten dürtü veya 

dürtüler bileşkesidir (tdk.gov.tr). Genel anlamıyla güdü istekleri, arzuları, ihtiyaçları ve dürtüleri 

kapsamamaktadır. Güdü unsurları insan davranışlarının arkasındaki sır olarak kişiyi harekete geçirir ve 

bu hareketin devamlılığını sağlar. Uzmanlık, gönüllülük, beğenilmek, arzular, istekler, haz, hedefler, 

amaçlar gibi unsurlar (Vardarlıer ve İnan, 2017: 11) olarak örneklendirebileceğimiz içsel güdü bireylerin 

kendilerinden kaynaklanan durumlardır. Dışsal güdü ise bir ödülü, puanı, parayı, rozeti, maaşı, primi 

kazanmak için çevresel etkenlerden, sistemden etkilenen durumlardır. Oyunlaştırma bireylerin dışsal 

güdülerini içselleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle oyun tasarlanırken kullanıcının becerileri göz 

önünde bulundurularak ve kullanıcı deneyim kazandıkça seviye artışı sağlayacak bir sistem 

oluşturulmalıdır (Güler, 2015: 89). Öncelikle insanları harekete geçirmek için dışsal güdülemeyi 

sağlayacak ödüller verilirken, ilerleyen aşamalarda bu durumları oyuncunun içselleştirmesi için 

ödüllerin süreçle ilgili ve destekleyici olması gerekir. Aksi takdirde ödül için yapılan aksiyonlar zamanla 

ödüle de doyunca ya da ödül ortadan kalkınca tekrarlanmayacaktır (Yılmaz, 2017: 29). 

Oyunlaştırma Uygulamaları 

Oyunlaştırma, oyunların insan motivasyonu üzerine etkisinin fark edilmesiyle ortaya çıkan bir 

kavramdır fakat bu kavram ortaya çıkmadan önce de bu teknik kullanılmaktaydı. Örneğin 

gittigidiyor.com e-ticaret sitesinde kullanılan kullanıcı profili puan sistemi bir oyunlaştırma örneğidir. 

Sitede kullanıcının aldığı olumlu yorumlar sonucu kazandığı puanlar ve güvenilirlik oranı, onun profil 

isminin altında % ile gösterilmektedir. Oyunlarda gördüğümüz seviye ve rütbe sistemini kullanarak, 

kullanıcıları daha fazla “güvenilirlik puanı” kazanmaya iten, zorunluluk taşımayan ancak oyun unsurları 

içerdiği için içsel teşvikle daha fazla kullanıma ve etkileşime yönelten bir teknik kullanılmaktadır 

(Büyükyıldırım, 2014). 

Foursquare uygulamasının rozet sistemi oyunlaştırmaya örnek olarak gösterilebilecek uygulamalar 

arasındadır. Foursquare uygulamasında yapılan her yer bildirimi sonrasında kullanıcılara verilen 

rozetlerle hem ödül verilmiş oluyor hem de yer bildiriminin sıklık derecesine göre kullanıcılara rütbe 

veriliyor. Böylece kullanıcılar farklı yerlerde yer bildirimi yaparak farklı rozetleri toplamaya ve daha 

http://www.gittigidiyor.com/
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sık yer bildirimiyaparak da o rozetteki rütbelerini artırmaya çalışıyor. Markalar da Foursquare’le 

anlaşarak bu sisteme dahil olup kendi rozetlerini üretip oyuna dahil oluyorlar (Büyükyıldırım, 2014). 

Oyunlaştırma yeni bir fikir değil, yeni bir terimdir. McDonald’sMonopoly oyununu 1987 yılından beri 

her yıl gerçekleştirmekte ve şirket kârı oyunlaştırma uygulamasının başarısının bir kanıtı olarak 

gösterilmektedir. Bazı müşteriler, çok ihtiyaç duyulan işaretleri aramak için McDonald's restoranlarını 

her gün ziyaret etmektedirler. Müşterilerle daha iyi etkileşim kurmanın yollarını arayan pazarlamacılar 

oyunun tüketicilerin hakim olmayı, üstesinden gelmeyi ve rekabet etme isteğini yerine getirdiği için,  

oyunlaştırmanın bu amaç için güçlü bir araç olabileceği kanısına vardırlar. Atletik giyim eşyası üreticisi 

Nike, kullanıcıların puan kazanmak için fitness verilerine sahip olduğu Nike + ürünleriyle büyük bir 

başarı yakaladı ve bu başarı, ürün satışlarını yönlendirdi. 2011'de, üyelik yüzde 40 oranında arttığında, 

şirketin koşu bölümü kârlarını yüzde 30 oranında artırdığı ve her biri 30 milyon şarkının erişimine sahip 

18 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu görülmektedir (Boykiv, 2015). 

Oyunlaştırma uygulamaları sosyal sorumluluk araştırmaları için de kullanılmıştır. İsveç, obezite ile 

mücadele için Stockholm'daWolksvagen sponsorluğunda Odenplanmetro istasyonu merdivenlerine 

piyano inşa etti. Bu şekilde halk yürüyen merdivenleri kullanmak yerine piyano şeklindeki 

merdivenlerden yürümeyi tercih ediyor ve bu şekilde hareket ederek obezitenin önüne geçilmeye 

çalışılıyor (https://.youtube. com/ watch?v= 2lXh2n0aPyw&feature =player_embedded # at =12). 

Moskova metrosunda kaçak geçişleri engelleyebilmek, sporu ve sağlıklı yaşamı da teşvik etmek 

amacıyla, bir otomatın önünde 30 squat yaparak bedava metro bileti kazanma uygulaması da 

oyunlaştırmanın kullanıldığı örneklerden birisidir (https://youtu.be/V4JXyaevkq4). 

Türkiye’de oyunlaştırmaya örnek olabilecek bir uygulama Elif Boyner tarafından hazırlanan insanları 

spor yapma konusunda motive etme amacıyla oluşturulan SweatersApp uygulamasıdır. Katılımcılar 

hiçbir üyelik ücreti olmadan sisteme dahil oluyor ve Sweaters üzerinden kendi seviye ve ilgi alanına 

uygun spor arkadaşları ve gruplar bulabiliyor (Pehlivan, 2016).  

Türkiye’de uygulamaya konulan oyunlaştırma faaliyetlerinden biri de Mart 2015’te kurulan Bitaksi 

uygulamasıdır. Uygulama İstanbul ve Ankara illeri ile sınırlıdır. Sisteme dahil olan sürücüler arasında 

hizmette kaliteyi artırmak, müşteri memnuniyeti sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla kurgulanan 

oyunlaştırma da sisteme dahil olan taksiciler arasında dönemsel yarışmalar, referans kampanyaları 

yapılmakta. Bu uygulamaların taksicilerin sistemi daha iyi ve verimli kullanmalarını ve daha sadık 

olmalarını sağladığı, sisteme dahil olan taksicilerin daha etkin olmasının müşteri memnuniyetini 

sağladığı görülmektedir (Büyükyıldırım, 2015).  

Türkiye’de oyunlaştırma uygulamasını kullanan bir diğer şirket de 2001 yılında faaliyete geçen 

yemeksepeti.com firmasıdır. Uyguladığı oyun tasarımı oyunlaştırma bileşenleri çerçevesinde ayrıntılı 

olarak incelenecektir.  

yemeksepeti.com Oyun Tasarımının Analizi 

Oyunlaştırma projesinin tüm alt yapısını Yemeksepeti Bilgi Teknolojileri Departmanının yaptığı, %100 

bir Türk projesi olan yemeksepeti.com firmasıTürkiye’de oyunlaştırma uygulaması kullanan 

firmalardan biridir. 2001 yılında faaliyete başlayan yemeksepeti.com, Chip Online yayın yönetmeni 

Cenk Tarhan’ın 24 Nisan 2018 tarihinde Yemek Sepeti pazarlama direktörü Barış Sönmez ile 

gerçekleştirdiği söyleşide de belirttiği gibi (Tarhan, 2018) yemek siparişlerini daha keyifli hale 

getirmek, kullanıcılarının “Yemeksepeti neden bize yemek önermiyor?” konusunda isteğine cevap 

verebilmek amacıyla ve bir yerde ne yeneceğini, en iyi o semtte sipariş verenlerin bildiğini düşüncesiyle 

oyun fonksiyonuile kullanıcıların birbirlerinden ilham alarak yemek seçiminde bulunmalarına imkân 

tanımak amacıyla oluşturulan bir oyunlaştırma örneğidir.Uygulamada kullanıcılar 100’den fazla görev 

alabilmekteve profil sayfaları üzerinden hem kendileriyle hem diğer Yemeksepeti kullanıcılarıyla bir 

kapışmaya girebilmektedirler. Ayrıca birbirlerini takip ederek semtlerinde lezzet keşfi 

yapabilmektedirler.Türkiye’nin en büyük oyunlaştırma projesine imza attığını iddia eden Yemeksepeti, 

öncelikle semt bazlı kanaat önderlerini tespit etmeyi hedefliyor. Bu sistemi ‘muhtarlık oyunu’ olarak 

adlandıran Yemeksepeti, her semtte hafta boyunca en çok puanı toplayan kullanıcının “muhtar” rozetini 

https://youtu.be/V4JXyaevkq4
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kazanacağını söylüyor ve muhtarların o semtin yemek seçimini etkileyecek önderler olduğunu 

paylaşıyor. Yeni restoranlardan sipariş vermek, internetten kredi kartı ile ödeme yapmak, değişik 

mutfaklar denemek, günün farklı saatlerinde sipariş vermek gibi görevler ne kadar sık ve farklı şekillerde 

yapılırsa, ona uygun olarak rozet kazanılıyor. Yorumlama, site ziyareti ve sipariş paylaşımı üzerinden 

de kullanıcılar çeşitli unvanlar kazanıyor. Örneğin bir kullanıcı 2 farklı şehirden sipariş verdiğinde 

“Gezgin”, 10 geceyarısı siparişi verdiğinde “Uyurgezer”, Çin & Japon mutfağı kategorisinden 50 sipariş 

verdiğinde “Ejderha”, Kebap & Türk mutfağı kategorisinden 50 sipariş verdiğinde ise “Kebap Kralı” 

rozetlerini kazanıyor. 10 farklı siparişini kendi ağıyla paylaşanlar “Beğeni Avcısı”, 20 farklı siparişini 

paylaşanlar da “Gastronom” etiketini kazanıyor (Demirel, 2017). 
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Consumption Habitudes Changed from Traditional Markets to 

Supermarkets 
 

 

The physiological needs that form the basis of the hierarchy of needs are the continuing needs 

for consumers. Since centuries, neighborhood markets that meet most of their nutritional 

needs from the basic needs of consumers have an important role in Turkish culture. Along 

with globalizing consumption habitudes, changing consumer behavior has caused 

supermarkets to be created as competitors to neighborhood markets. Along with the changing 

consumer culture, consumers who have been paying attention to the concept of "organic" in 

recent years have turned to the neighborhood markets again and this situation has created a 

chaotic situation between consumers and traditional shopping. 

In the study, neighborhood markets were examined with advantages and disadvantages of 

supermarkets. The neighborhood markets established on certain days of the week can not 

compete with supermarkets in terms of continuity. However, the district markets, where 

organic products are offered and the alternative is more popular than supermarkets due to 

their full competitiveness, are preferred to supermarkets. Considering the other possibilities 

offered by consumers to supermarkets causing tension between the district markets and 

consumers, the reasons such as consumer preference, traditional or modern cultural asset, 

price policy, product variety have been observed 
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Geleneksel Pazarlardan Süpermarketlere Değişen Tüketim 

Alışkanlıkları 
 

 

İhtiyaçlar hiyerarşisinin temel basamağını oluşturan fizyolojik ihtiyaçlar tüketiciler için 

devamlılık arz eden ihtiyaçlardır. Yüzyıllardan bu yana tüketicilerin temel ihtiyaçlarından 

beslenme ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayan semt pazarları Türk kültüründe önemli 

bir role sahiptir. Globalleşen tüketim alışkanlıkları ile birlikte değişen tüketici davranışları 

semt pazarlarına rakip olarak süpermarketlerin doğmasına sebep olmuştur. Değişen tüketim 

kültürü ile birlikte son yıllarda “organik” kavramına dikkat eden tüketiciler yeniden semt 

pazarlarına yönelmiş bu durum tüketiciler açısından modern alışveriş ve geleneksel alışveriş 

arasında kaotik bir durumu ortaya çıkarmıştır.  

Çalışmada semt pazarları süpermarketler avantaj ve dezavantajları yönünden incelenmiştir. 

Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarları süreklilik açısından süpermarketler ile 

rekabet edememektedir. Ancak organik ürünler sunması ve tam rekabetten dolayı 

süpermarketlere göre daha çok alternatifin yer aldığı semt pazarları bu yönleri ile de 

süpermarketlere tercih edilmektedir. Semt pazarları ile aralarında gerilime neden olan 

süpermarketlerin tüketicilere sunduğu diğer olanaklar da dikkate alınan çalışmada 

tüketicilerin tercih nedenleri, geleneksel ya da modern kültürün varlığı, fiyat politikası, ürün 

çeşitliliği gibi özellikler gözlemlenmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Üreticiler ve tüketicilerin bir araya geldikleri yer olarak tanımlanan semt pazarları tarihin en eski 

dönemlerinden bu yana buluşma alanlarını ifade etmektedir. Genel olarak pazar çeşitleri incelendiğinde 

tüketici pazarları, endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar şeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Pazar kavramı; Avrupa Pazarı, Asya Pazarı gibi farklı ülke pazarları şeklinde ülkelere ait uluslararası 

ticareti, elektronik eşya pazarı, doğal taş pazarı gibi belirli bir sektöre ait ticareti, akşam pazarı, salı 

pazarı gibi belirli bir zaman dilimini ifade eden pazarları, kadınlar pazarı ve sosyete pazarı gibi sosyal 

statü ve satıcı türünü belirleyen pazarları ifade etmektedir (Tuncel, 2015). Pazar türlerinden olan semt 

pazarları ise; satıcıların kendi üretimleri olan ya da aracı olarak satın aldıkları ürünleri haftanın belirli 

günlerinde halka açık veya kapalı alanlarda halka arz ettikleri alanlar olarak tanımlanmaktadır (Gavcar 

vd, 2006).  

Geçmiş dönemlerden bu yana Asya’nın büyük bir kısmı, Afrika’nın bazı bölümleri ve Latin 

Amerika’nın birçok kesiminde özellikle gelir seviyesi ortalamanın altında olan tüketiciler için kurulan 

semt pazarları büyük önem taşımıştır. Bugün ise dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahi semt pazarları 

faaliyet göstermektedir.  

İnsanların birbirleri ile sosyal ilişkiler kurmasını ve kurulan bu ilişkinin gelişmesini sağlayan pazarlar 

diğer bir yandan da tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması amacına hizmet etmektedir. 

Yerleşim yerlerinde merkez noktaların belirlenmesinde önemli role sahip olan pazarların kurulabilmesi 

için; konum, iklim, nüfus, ulaşım, ekonomik yapı ve değişen koşullara bağlı olarak değişen ihtiyaçlar 

gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu faktörlerden konum, iklim ve nüfus 

pazarların kurulma zamanlarının ve sürekliliklerinin, çevrenin ekonomik yapısı ise ürünlerin tür, çeşit 

ve miktarlarının belirleyicisi durumundadır.  

Konum; pazarların kurulma zamanlarının, periyotlarının, ürün çeşitliliğinin ve pazara ulaşımın 

belirleyici unsurudur. İklim ise pazarlarda satışı yapılan ürünlerin çeşitliliğini etkileyen en önemli 

faktördür. İklim koşullarındaki değişmelere bağlı olarak ürün çeşitliliğinde meydana gelen değişiklikler 

fiyatları da önemli ölçüde etkilemektedir. Semt pazarlarının kurulmasında önemli bir etken olan nüfus 

semt pazarlarının büyüklüğünün, ürün çeşitliliğinin ve pazar yerlerinin tespit edilmesinde önemli bir 

faktörü ifade etmektedir. Ulaşım ve ulaşılabilirlik faktörü pazarların sürekliliklerinin ve kurulma 

periyotları üzerinde etkilidir. Semt pazarlarının kurulmasında önemli bir role sahip olan diğer bir faktör 

olan ekonomik yapı, pazarda oluşan denge fiyatın belirleyici ve ürün çeşitliliğinin belirleyicisidir.  

Literatürde 1959 yılından bu yana Türkiye’de semt pazarları konulu çalışmaların yer aldığı 

görülmektedir. 

Tablo 1. Literatürde yer alan semt pazarlarına ilişkin çalışmalar  

Trak, 1959 Anadolu’da kurulan köy ve kasaba pazarları örnekleriyle incelenmiştir. 

Benedict, 1974 Muğla ili ve çevresinde kurulan pazarlar incelenmiştir.  

Oettinger,1979 İç Batı Anadolu’da kurulan pazarlar incelenmiş, pazarcıların pazar döngüsü 

incelenmiştir.  

Gaube vd., 1976 Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerde pazarlar 

değerlendirilmiştir.  

Faroqhi, 1979 XVI. yy.da Güneybatı Anadolu’daki pazarlar incelenmiştir. 

Hutteroth, 1982 Türkiye’de haftalık pazarlar incelenmiştir.  

Fischer, 1983 Türkiye ve Afganistan’ın kuzeyinde yer alan pazarlar karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir.  

Schweizer, 1984 Türkiye’de kurulan haftalık semt pazarları incelenmiştir. 

Yapılan bu çalışmaların ardından Mazlum tarafından1987 yılında Yabanlu Pazarı’nı konu alan bir 

çalışma, 1992 yılında Oğulata ve Akdemir tarafından Adana pazarlarını ele alan bir çalışma, 1994 

yılında Baykara tarafından Karahöyük pazarını inceleyen bir çalışma, Özgüç ve Mitchell tarafından 

2000 yılında İstanbul’da yer alan semt pazarlarını inceleyen bir çalışma, Şen ve İlhan tarafından 2003 
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yılında İzmir’de kurulan pazarları inceleyen bir çalışma başta olmak üzere pek çok çalışmada 

Türkiye’de kurulan semt pazarlarının incelendiği görülmektedir.  

XIX. yy ikinci yarısından itibaren modern tüketim kültürünün tüketiciler zihninde yerleşmesi ile 

geleneksel alışveriş ve tüketim anlayışı ile perakende sektöründe önemli değişimler gözlemlenmiştir. 

1980’li yılların ikinci çeyreğinden itibaren uluslararası markalar Türkiye’de hipermarket, süpermarket 

ve mağazalar açmaya başlamışlardır. Self-servis yöntemi ile nihai tüketiciye ürün sunan hizmet 

işletmeleri olan süpermarketler; Kotler’e göre genellikle büyük alanlarda, düşük maliyet, düşük kar 

marjı ve yüksek iş hacmiyle, tüketicilerin yiyecek, temizlik ve benzeri ev gereçleri ihtiyaçlarını toplu 

olarak karşılamayı amaçlayan kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır (Kotler, 1991). Amerika’da 1920 ve 

1930’lu yıllarda gelişen bir perakendecilik teknoloji olarak tanımlanan süpermarketler, Türkiye’de 1954 

yılında Migros ve Gima ile başlamıştır (Çatı, 2007). Bugün indirim marketler olarak da bilinen, ülke 

geneline yayılmış zengin bir şube ağına sahip olan mini süpermarketler ise 2000’li yıllardan tüketiciler 

tarafından yoğun talep gören alışveriş noktalarını oluşturmaktadır. Aralık 2018 verilerine göre Türkiye 

genelinde yer alan 28.544 süpermarketin 18.622’si indirim marketlerden oluşmaktadır.  

 

 

                       Şekil 1. Türkiye’de faaliyet gösteren indirim marketlerin dağılımları 

Günümüzde nüfusta yaşanan hızlı büyüme, çalışan kadın nüfusunun giderek artması, teknolojik ve 

sosyal ilerlemeler tüketicilerin zevk ve tercihlerinde dolayısıyla yaşam tarzlarında değişikliklere neden 

olmuştur. Söz konusu değişimlerden birisi olan satınalma kolaylığı talebi tüketicilerin alışveriş için daha 

az zaman ayırma isteklerini ifade etmektedir. Tüketicilerin süpermarketlere yönelmesine neden olan bu 

durum tüketicilerin geleneksel pazarlardan uzaklaşmalarına neden olmuştur. Genellikle bakkaliye, yaş 

meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri ve gıda dışı malları bulunduran süpermarketler sayıca çok ve çeşit 

olarak bol olan mal gruplarını tüketicilere ayrı ayrı bölümler hainde sunmaktadır (Goldman, 1981). 

Önceden ambalajlanmış ve etiketlenmiş ürünlerin tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde 

sergilendiği süpermarketler geniş bir yerleşim alanına sahip, otopark olanakları mevcut, birden çok 

ödeme noktası hizmeti veren, farklı kalite ve fiyatlarda ikame ürünler bulunduran ve konum olarak 

kolaylıkla ulaşılabilecek yerlerde faaliyet gösteren işletmelerdir.  

Devamlılık arz eden insan ihtiyaçlarının yüzyıllardan bu yana semt pazarlarından karşılanırken 

globalleşme ile birlikte yaşanan değişiklikler sonucu süpermarketlerin semt pazarlarına tercih edildiği 

görülmektedir. Ancak son yıllarda “organik” kavramının giderek daha çekici hale gelmesi tüketicilerin 

yeniden semt pazarlarına yönelmesine neden olan kaotik bir durumu ortaya çıkarmıştır. XX. yy.da 

yaşanan çeşitli gelişmeler, sanayileşme ve nüfusun hızlı bir şekilde artması, iklim değişikliği ve küresel 

ısınma, su kaynaklarının azalması ve çevre kirliliği gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. 

Bu sorunlardan en önemlilerinden birisi de giderek artan nüfus karşısında tarım alanlarının sınırlı olması 

sonucu tarımda üretimi artırmak amacıyla çeşitli kimyasalların bilinçsiz bir şekilde kullanılmaya 
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başlanmasıdır. Söz konusu üretim teknikleri ile yapılan bitkisel üretimde kimyasal gübre ve ilaç 

kullanımı, hayvansal üretimde ise hormon ve antibiyotik benzeri yem ve katkı maddelerinin kullanımı 

verimi artırmış ve maliyetleri düşürmüş fakat başta toprak, hava ve su olmak üzere doğal çevreye ve 

insan sağlığına telafisi zor zararlar da verilmiştir. Türkiye’de 1984-1985 yıllarında öncelikle ihracata 

yönelik 8 ürün ile başlayan organik ürün kavramı 1990 yılı sonrasında gelişme göstermiştir.  

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre organik kavramı “ekolojik ve biyolojik” ile aynı anlamda, “%100 

doğal, hormonsuz, hakiki, saf, köy ürünü” gibi tanımlamalar ile farklı anlamdadır. Organik tarım; planlı 

bir şekilde gerçekleştirilen, üretime sözleşme ile başlanılan, her aşaması ilgili kontrolörlerce kayıt altına 

alınan, tarladan tüketiciye ulaştığı ana kadar kontrollü ve sertifikalı bir üretim sistemini ifade etmektedir.  

Tüm dünyada organik tarım ürünlerine yönelik talep giderek artmaktadır. Tüketicilerin organik ürün 

talep etmelerinin en önemli nedeni kimyasal girdi kullanılmadan üretimden tüketime her aşamada 

kontrollü ve sertifikalı üretim biçimi olmasıdır. Ancak tüketiciler tarafından %100 doğal, köy ürünü, saf 

gibi organik ile karıştırılan kavramların tüketicilerin zihninde yer edinmesi, tüketicileri haftanın belirli 

günlerinde kurulan semt pazarlarına yönlendirmiş, kolaylıkla organik ürünlere ulaşabilecekleri inancı 

ile tüketicilerin yeniden semt pazarlarına dönüşü yaşanmıştır.  

2. ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ 

Çalışmada sahip oldukları avantajlar ve dezavantajlar yönünden semt pazarları ve süpermarketler 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı Çankırı ilinde yaşayan farklı cinsiyet, yaş, eğitim 

ve hanehalkı büyüklüklerine sahip tüketiciler tarafından semt pazarlarının nasıl değerlendirildiğinin 

incelenmesidir.  

Çalışmanın evrenini Çankırı ili kent merkezinde yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. Bu evrenden yola 

çıkarak kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmanın örneklemini oluşturan tüketicilere ulaşılmıştır. 

Çalışmada söz konusu örneklemi Çankırı ili kent merkezinde kurulan 4 semt pazarının herhangi birinden 

alışveriş yapan ve yapmayan 310 tüketici oluşturmaktadır. Çalışmada Teller ve Reutterer (2008)’e ait 

perakende satış noktalarının tercih edilme nedenlerini ölçemeye yönelik yaptıkları çalışmada yer alan 

19 soruluk ölçek kullanılmıştır. Ölçek önce Türkçe’ye tercüme edilmiş, kapsam geçerliliği 

değerlendirildikten sonra yeniden Türkçe olarak kullanılmak üzere revize edilmiştir. Çalışmada 

uygulanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş, öğrenim 

durumu, medeni durum, aylık gelir, meslek ve hanehalkı büyüklüklerini ölçmeye yönelik demografik 

sorular yer almaktadır. İkinci bölümde semt pazarlarına gitme ve gitmeme nedenlerini incelemeye 

yönelik sorular, üçüncü bölümde ise semt pazarlarının değerlendirilmesine yönelik sorular yer 

almaktadır.  

 Çalışmada yer alan hipotezler: 

• H1: Pazardaki ürün çeşitliliğine ilişkin görüşler cinsiyete/yaşa/öğrenim durumuna/medeni 

duruma/aylık gelire/mesleğe/ ekonomik duruma/aile büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

• H2: Pazarlara ulaşım kolaylığına ait görüşler cinsiyete/yaşa/öğrenim durumuna/medeni 

duruma/aylık gelire/mesleğe/ ekonomik duruma/aile büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

• H3: Semt pazarlarında araç park etme olanaklarına ilişkin görüşler cinsiyete/yaşa/öğrenim 

durumuna/medeni duruma/aylık gelire/mesleğe/ ekonomik duruma/aile büyüklüğüne göre anlamlı bir 

farklılık gösterir. 

• H4: Pazardaki fiyatlara ilişkin görüşler cinsiyete/yaşa/öğrenim durumuna/medeni duruma/aylık 

gelire/mesleğe/ ekonomik duruma/aile büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

• H5: Pazarın atmosferine ilişkin görüşler cinsiyete/yaşa/öğrenim durumuna/medeni duruma/aylık 

gelire/mesleğe/ ekonomik duruma/aile büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

şeklinde oluşturulmuştur.   
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3. BULGULAR ve YORUM 

Çalışmaya katılan 317 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirilmiş ancak bozuk veriler 

çıkartıldığında 310 anket analizlere dahil edilmiştir.   

Çalışmaya katılan katılımcılara ait demografik veriler incelendiğinde katılımcıların %37,2’sinin erkek, 

%62,8’inin kadınlardan oluştuğu sonucu elde edilmiştir. Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde 45-

49 yaş aralığının %33, 40-44 yaş aralığının %17,6, 35-39 yaş aralığının %19,2 şeklinde en geniş 

aralıklara sahip oldukları sonuçları elde edilmiştir. 35 yaş altı ve 50 yaş üzeri ise çalışmada çok daha 

küçük yüzdelik dilimlere sahip gruplar olarak yer almaktadır. Katılımcılara ait eğitim düzeyleri 

incelendiğinde %62,5 ile lisans mezunlarının, %23,1 ile önlisans mezunlarının, %11,5 ile lise 

mezunlarının, %1,6 ve %1,3 ile sırasıyla ortaokul ve ilkokul mezunlarının yer aldığı görülmüştür. 

Katılımcıların %49’u bekar, %51’i ise evlilerden oluşmaktadır. Çalışmada katılımcıların gelir durumları 

incelendiğinde 8001 TL ve üzeri gelire sahip olanların %29, 2001-4000 TL arası gelire sahip olanların 

%27, 0-2000 TL arası gelire sahip olanların %19, 4001-6000 TL arası gelire sahip olanların %13 ve 

6001-8000 TL arası gelire sahip olanların ise %12’lik bir orana sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılımcıların hanehalkı büyüklükleri incelendiğinde 4 kişilik hane halkına sahip olanlar %28, 3 kişilik 

hanehalkına sahip olanlar%29,2 ve 2 kişilik hanehalkına sahip olanların %25,4 ile en yüksek yüzdelik 

dilimlere sahip oldukları görülmüştür. 

Katılımcıların semt pazarlarından alışveriş yapıp yapmama durumları incelendiğinde %70’lik kısmının 

alışveriş yapmayanlardan, %30’luk kısmının ise alışveriş yapanlardan oluştuğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Tüketicilerin semt pazarlarına ait görüşlerini içeren değişkenlere ait faktör analizi yapıldığında;  

Tablo 2. Tüketicilerin semt pazarlarına ilişkin değişkenlere ait faktör analizi sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Ölçek 

Geçerliliği 0,828 

Bartlett Küresellik Testi Ki-

Kare 2784,518 

df 171 

p ,000 

Sonuçları elde edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucu modelin çalışmayı açıklama gücü %68,49’dur. 

Ayrıca faktör analizi sonucunda değişkenlerin orijinal ölçekte amaçlandığı gibi 5 faktör altında 

toplandığı görülmektedir.  
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Tablo 3. Değişkenlere ait faktör dağılımları 

Faktör Değişkenler Faktör Yükleri 

P
a

za
rd

a
k
i 

Ü
rü

n
 

Ç
eş

it
li

li
ğ

i 
(P

Ü
Ç

) 22.Pazarda organik ürünler bulunur.  0,826     

19.Pazarda doğal ürünler bulunur. 0,793     

21.Pazarda daha kaliteli ürünler bulunur.  0,763     

20.Pazardaki ürünler daha albenilidir/çekicidir.  0,750     

18.Pazarda yer alan ürünler tazedir. 0,653     

17.Pazarda ürün çeşitliliği fazladır. 0,610     

P
a

za
rd

a
k
i 

F
iy

a
t 

(P
F

) 

30.Pazardaki ürünlerin fiyatları genellikle daha 

ucuzdur. 

 0,773    

34.Pazardaki ürünlerin fiyatları aile bütçesi 

açısından daha uygun oluyor. 

 0,762    

33.Pazardaki ürünlerin fiyatları ödenilen paraya 

değer. 

 0,652    

31.Pazarda satıcılar ile pazarlık etmek 

mümkündür. 

 0,634    

32.Pazar alışverişlerinde ödenilen paranın 

karşılığı olan hizmet alınmaktadır. 

 0,573    

U
la

şı
m

 

K
o
la

yl
ığ

ı 

(P
U

K
) 

24.Gittiğim pazara daha kısa sürede 

ulaşabiliyorum. 

  0,912   

23.Gittiğim pazara kolayca ulaşabiliyorum.   0,892   

25.Pazara sıkıntısız şekilde gidip gelebiliyorum.   0,872   

P
a
rk

 E
tm

e 

O
la

n
a
k
la

rı
 

(P
E

O
) 

27.Pazarların yakınlarında araç park edebilecek 

pek çok farklı alan bulunuyor. 

   0,865  

28.Pazarda genellikle kolayca araç park edecek 

yer bulunmaktadır. 

   0,854  

29.Araç park edildikten sonra pazar yerine 

kolaylıkla ulaşılmaktadır.  

   0,814  

P
a
za

rı
n

 

A
tm

o
sf

er

i 
(P

A
) 36.Pazar yerleri genellikle kirlidir.     0,850 

35.Pazarda genellikle hoş olmayan bir koku olur.     0,832 

Çalışmada pazardaki ürün çeşitliliğine yönelik olarak sorulan 6 soru, pazardaki fiyata yönelik sorulan 5 

soru, ulaşım kolaylığına yönelik sorulan 3 soru, park etme olanaklarına yönelik sorulan 3 soru ve pazarın 

atmosferine yönelik olarak sorulan 2 sorudan oluşan toplam 19 değişkenin yer aldığı ölçeğe ait faktör 

analizi sonrasında elde edilen faktör dağılımları Tablo 3’te verilmekte, faktör dağılımlarının analiz 

öncesi orijinal ölçekte yer alan şekliyle aynı olduğu görülmektedir.  

Araştırmanın hipotezleri değişkenlerinin türüne göre t testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Buna 

göre; 

Tablo 4. Hipotez Sonuçları 
 cinsiyet yaş öğrenim 

durumu 

medeni 

durum 

aylık 

gelir 

meslek ekonomik 

durum 

aile 

büyüklüğü 

PÜÇ KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL RED KABUL 

PUK KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL RED KABUL 

PEO KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL 

PF RED KABUL KABUL KABUL KABUL RED RED KABUL 

PA KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL 

 



 
  

 
246 

 

Araştırmanın hipotezleri değişkenlerin türüne göre t testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Buna 

göre; cinsiyet ve pazardaki fiyat algısı arasında, meslek ile pazardaki fiyat algısı arasında, ekonomik 

durum ile pazardaki ürün çeşitliliği arasında, ekonomik durum ile pazarlara ulaşım kolaylığı arasında ve 

ekonomik durum ile pazardaki fiyat algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 5. Semt pazarlarından satın alınan ürünlerin yüzdesel dağılımı 

Frequencies 
  Responses Percent of 

Cases N Percent 

Tercih edilen 

ürünler 

sebze meyve 274 40,0% 96,8% 
kuru bakliyat 20 2,9% 7,1% 
yumurta 30 4,4% 10,6% 
açık baharat 12 1,8% 4,2% 
süt ve süt ürünleri 27 3,9% 9,5% 
kıyafet 36 5,3% 12,7% 
balık 67 9,8% 23,7% 
yeşil bitkiler 219 32,0% 77,4% 

Total 685 100,0% 242,0% 
Çalışmanın ayrıca semt pazarlarından alışveriş yapanların ağırlıklı olarak hangi ürünleri satın aldıkları 

incelenmiştir. Katılımcılardan elde edilen sonuçlara göre satın alınan ürünler içerisinde %40,0 ile sebze 

ve meyve, %32 ile yeşil bitkiler, %9,8 ile balık, %5,3 ile kıyafet, %4,4 ile yumurta, %3,9 ile süt ve süt 

ürünleri, %2,9 ile kuru bakliyat ve %1,8 ile açık baharat ağırlıklı öneme sahiptir. 

 

Tablo 6. Semt pazarlarına gitme nedenleri 

gitme_nedenleri Frequencies 
  Responses Percent of 

Cases N Percent 

gitme_nedenleri 

çeşidin bol olması 179 19,1% 64,6% 
fiyatların ucuz olması 159 17,0% 57,4% 
ürünlerin daha taze olması 213 22,7% 76,9% 
evime yakın olması 76 8,1% 27,4% 
ürünlerin daha doğal olması 133 14,2% 48,0% 
alışkanlık 62 6,6% 22,4% 
gezmenin keyif verici olması 44 4,7% 15,9% 
pazarlık imkanının olması 35 3,7% 12,6% 
dürüst alışveriş 23 2,5% 8,3% 
yakınlarımın/tanıdıklarımın 

gidiyor olması 14 1,5% 5,1% 

Total 938 100,0% 338,6% 
 

Semt pazarlarına gittiğini söyleyen katılımcıların gitme nedenleri incelendiğinde Tablo 6’daki sonuçlar 

elde edilmiştir. Buna göre pazara gitme nedenleri içerisinde %22,7 ile ürünlerin daha taze olması, %19,1 
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ile çeşidin bol olması, %17,0 ile fiyatların daha ucuz olması ve %14,2 ile ürünlerin daha doğal olması 

ağırlıklı öneme sahip olan bulgulardır. 

Tablo 7. Semt pazarlarına gitmeme nedenleri 

gitmeme_nedenleri Frequencies 

  Responses Percent of Cases 

N Percent 

gitmeme_nedenleri 

yeterli zamanım olmadığı 

için 29 24,4% 46,0% 

alışkanlığım olmadığı için 25 21,0% 39,7% 
pazarda dolaşmayı 

sevmediğim için 23 19,3% 36,5% 

ihtiyaç duymadığım için 6 5,0% 9,5% 
semt pazarları çok kalabalık 

olduğu için 13 10,9% 20,6% 

benim için uzak mesafede 

olduğu için 15 12,6% 23,8% 

çok kaliteli ürünler 

bulunmadığı için 5 4,2% 7,9% 

yer olarak bana uygun bir 

yerde pazar kurulmadığı için 3 2,5% 4,8% 

Total 119 100,0% 188,9% 
 

Katılımcıların semt pazarlarına gitmeme nedenleri incelendiğinde Tablo 7’deki sonuçlar elde 

edilmektedir. Buna göre gitmeme nedenleri içerisinde %24,4 ile yeterli zamana sahip olmama, %21,0 

ile böyle bir alışkanlığa sahip olmama, %19,3 ile de pazarda dolaşmayı sevmeme ağırlıklı öneme sahip 

bulgular arasında yer almaktadır.  

 

4. SONUÇ 

Türkiye’de 1980’li yılların başında ihracata yönelik yetiştirilen 8 ürün ile başlayan organik tarım 

anlayışı 1990 yılı sonrasında gelişme göstermiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ekolojik ve biyolojik 

ile aynı anlamlara gelen organik kavramı %100 doğal, saf, hakiki, köy ürünü gibi kavramlar ile sıklıkla 

karıştırılmaktadır. En önemli özelliği üretiminden tüketimine kadar her anının kontrollü olduğu 

sertifikalı bir üretim sistemi olan organik tarım ürünleri tüketiciler tarafından oldukça talep gören 

ürünler haline gelmiştir. Tüketiciler tarafından %100 doğal, köy ürünü, saf gibi kavramlarla karıştırılan 

organik anlayışı tüketicileri organik ürünlere en yakın özellikleri taşıyan hormonsuz ürünlerin yer aldığı 

semt pazarlarına yöneltmiştir. Tüketiciler semt pazarlarına yoğun olarak daha taze, daha çok çeşitli ve 

daha ucuz fiyattan sebze-meyve ve yeşil bitkiler başta olmak üzere ihtiyaçlarını temin etmek üzere 

gitmektedirler. Bu durum semt pazarlarının avantajlarını oluşturmaktadır. ancak gitmeme nedenleri 

incelendiğinde yeterli zamana sahip olmama, böyle bir alışkanlığa sahip olmama ve pazarda dolaşmayı 

sevmeme semt pazarlarının dezavantajlarını oluşturmaktadır. Gitmeme nedenleri arasında yer alan 

yeterli zamana sahip olmama zaman kısıtını ifade etmektedir. Semt pazarlarının sürekli olmaması yani 

haftanın yalnızca belirli günlerinde belirli periyotlar ile kurulmasını ifade etmekte ve semt pazarlarının 

bir diğer dezavantajını oluşturmaktadır. Ayrıca semt pazarlarında yaşanan park sorunu da semt 

pazarlarının bir diğer dezavantajını oluşturmaktadır.  
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Semt pazarları için sayılan dezavantajlar süpermarketler için avantaj, avantajların ise süpermarketler 

için dezavantaj oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışmanın semt pazarlarını aktif hale getirmek 

isteyen belediyelere dezavantajları ortadan kaldırmak ve daha fazla avantaj sağlamak adına yol 

göstermesi amaçlanmaktadır. Ayrıca düşük ekonomik gelire sahip olan tüketicilerin yanı sıra ekonomik 

durumları oldukça yüksek olan tüketicilerin de semt pazarlarından alışveriş yaptıkları çalışmada 

gözlemlenmiştir. Ancak tercih sebepleri farklılık göstermiş, düşük gelire sahip tüketicilerin azardaki 

fiyat algısından, yüksek ekonomik gelire sahip olan tüketicilerin ise daha taze ve organik olarak 

algılanan hormonsuz ürünlere ulaşmak amacıyla semt pazarlarını tercih ettikleri gözlemlenmiştir. 

Semt pazarları haftanın belirli günleri yerine her gün farklı lokasyonlarda kurulması süreklilik sorununu 

ortadan kaldıracaktır. Ayrıca park sorununun giderilmesi halinde de semt pazarlarına olan ilgi artacak 

ve süpermarketlere göre daha fazla tercih edilir hale gelmesine neden olacaktır.  

Çalışmada demografik değişkenler homojen olarak ele alınmadan analizler gerçekleştirilmiştir. 

Değişkenlerin homojen olarak ele alındığı bir çalışma ile çalışmanın geliştirilebileceği öngörülmektedir. 

Ayrıca çalışma sadece Çankırı ili esas alınarak incelenmiştir. Nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu 

büyükşehirlerde çalışmanın yapılması halinde yerleşim yerleri arasında karşılaştırma yapılabileceği de 

çalışmada öngörülen bir diğer kısmı oluşturmaktadır. Ayrıca literatürde semt pazarları ve süpermarket 

alışverişleri arasındaki kaotik sorunu çözmeye yönelik çok sayıda çalışmaya rastlanılmamış olması da 

çalışmayı önemli kılmaktadır. 
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Determination of Fınancıal Performance in The Retail Trade Sector 

with Multiple Crıteria Decision Making Method 
 

 

The concept of performance is of great importance not only for businesses, but also for the 

investors of businesses and the economy of the country. Operating and financial 

characteristics of a firm from accounting and financial statements how financial performance 

should be measured and expressed as the process of determining the main indicators of 

financial performance could not be given joint decision on what the issues are. The study 

examined the financial performance of 9 companies operating in the retail trade sector traded 

in Bist with statements for the period 2013-2018. In the study, financial ratios of enterprises 

were analyzed with the topsis method and the performance of the enterprises were scored 

based on the calculated rates. With the score obtained, businesses were sorted and their course 

in the relevant periods were examined. In addition, the relationship between financial 

performance and BIST return was tested with the Spearman correlation test, and it was 

concluded that the relationship between financial performance and stock return gradually 

increases each year. 

 

 

Financial performance, Retail trade sector, TOPSIS method 
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Perakende Ticaret Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi 

İle Finansal Performansın Belirlenmesi 
 

 

Performans kavramı sadece işletmeler için değil, işletmelerin yatırımcıları ve ülke ekonomisi 

için de büyük önem taşımaktadır. Bir firmanın işletme ve finansal özelliklerini muhasebe ve 

finansal tablolardan belirleme süreci olarak da ifade edilen finansal performansın nasıl 

ölçülmesi gerektiği ve finansal performansın asıl göstergelerinin neler olduğu üzerinde ortak 

karar verilememiş konuları oluşturmaktadır. Çalışmada BIST’de işlem gören perakende 

ticaret sektöründe faaliyet gösteren 9 işletmenin 2013-2018 dönemi tablolarıyla finansal 

performansları incelenmiştir. Çalışmada işletmelere ait finansal oranlar TOPSIS yöntemiyle 

analiz edilmiş, hesaplanan oranlar üzerinden işletmelerin performansları puanlandırılmıştır. 

Elde edilen puanlamayla işletmeler sıralandırılmış, ilgili dönemlerdeki seyirleri 

incelenmiştir. Ayrıca söz konusu işletmelere ait finansal performans ve BİST getirisi ilişkisi 

Spearman Korelasyon testiyle sınanmış, finansal performans ile hisse senedi getirisi 

arasındaki ilişkinin her yıl giderek arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

 

Finansal performans, Perakende ticaret sektörü, TOPSIS yöntemi 
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Giriş 

“Performans” kelimesi genel anlamda kişi ya da kurumun herhangi bir durumunu önceden belirlenmiş 

kriterlere göre karşılaştırarak değerlendirme yapması olarak tanımlanmaktadır. Performans 

değerlendirmede amaç işverenlerin çalışanlarının performanslarını ölçmelerine yardımcı olmak ve 

çalışanların istenilen düzeyde çalışıp çalışmadıklarının tespit edilmesini sağlamaktır. Performans ölçme 

ve değerlendirme işletmelere; örgütün nasıl işlediğini görme olanağını sağlaması, karşılaşılabilecek 

sorunlara ve başarısızlıklara sebep olan nedenleri belirlemeye yönelik faydalı bilgiler tedarik etmesi, 

olası performans açıklarını belirlemede etkili olması ve ödüllendirilebilecek performansı belirlemede 

etkili olması gibi birtakım faydalar sağlamaktadır.  

Performans ölçme sisteminin başarıya ulaşabilmesi için bilgi vericilik, gelişme sağlayıcılık 

anlaşılabilirlik, güncellik ve zamanlılık, anlamlılık, esneklik ve uygunluk gibi özelliklere sahip olması 

gerekmektedir.  

İşletmeler için oldukça önemli bir performans ölçütü olan finansal performans ile işletme 

performanslarının finansal boyutu ele alınmaktadır. İşletmelerin finansal yapıları, yatırımları, 

karlılıkları, riskleri ve sürekliliklerinin tespit edilmesi ile ilgili olan finansal performans kavramı daha 

çok muhasebe verilerine dayanmakta, bu sayede finansal performans konusunda daha rasyonel ve 

objektif sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır. 

1. Performans Kavramı ve İşletmeler İçin Önemi 

Belirli bir zaman aralığı içerisinde üretilmiş olan mal ve hizmet miktarını tanımlayan performans 

sözcüğü, literatürde kullanım alanına göre “etkinlik”, “verimlilik”, “çıktı” kavramlarıyla ve ayrıca 

kişilerin yeteneği ve motivasyonu arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak tanımlanmaktadır 

(Torrington ve Hall,1995:316). Bir başka tanıma göre performans; görev çerçevesinde önceden 

belirlenen esaslara eşdeğer şekilde belirlenmiş, görevin ifası ve amaçlara ulaşma doğrultusunda 

hedeflenen ve gerçekleştirilen mal, hizmet ya da düşünce olarak ifade edilmektedir (Pugh, 1991:7-8).  

Batı kökenli kelimeler grubunda yer alan performans sözcüğüne ait TDK’da yer alan tanım ise 

“başarım” şeklindedir (TDK). En basit şekliyle çalışanlar tarafından işin gerçekleştirilmesinde ne 

düzeyde bir çaba sergilendiğini tanımlayan performans kavramı planlanmış bir işin yerine getirilme 

düzeyi ve çalışanın davranış biçimi olarak tanımlanmaktadır (Uysal, 2015:33). İşletme açısından 

performans kelimesi iş görme stili veya kalitesi anlamına gelmektedir (Dilanthi ve diğ., 2000:67). Aynı 

zamanda performans kavramı işletmeler açısından amaçlanmış ve planlanmış bir etkinlik sonucu 

kazanımı nicel veya nitel olarak belirlemektedir. İşletmeler için performans ölçümü; söz konusu etkinlik 

sonucu elde edilen etkinlik ve verimliliğin değerlendirilmesidir.  

İşletmeler için performans değerlendirmesi; işletmelerin başarılarının artması ve kuruluş amaçlarına 

ulaşıp ulaşmadıklarının değerlendirilmesi, istenilen başarının elde edilememesi halinde yeni stratejik 

planlar yapılması açısından oldukça önemlidir (Akçakanat, 2009:76). Uygulanan bir önceki plana ait 

eksiklikler ve hataların belirlenmesi, sorunların giderilmesi, performansa etki eden faktörlerin 

belirlenerek yeniden düzenlenmesi ve realist hedefler belirlenerek bu hedeflere ulaşımı sağlayacak 

stratejik planların hazırlanması gerekmektedir. İşletmeler için performans değerlendirmesinin son 

zamanlarda yoğun şekilde gündemde olmasının temel sebepleri; işçilik giderleri, rekabet, ulusal ve 

uluslararası kalite ödülleri, organizasyonlarda rol değişimi, dış taleplerdeki değişim, özel girişim 

insiyatifleri ve enformasyon teknolojileri olarak belirtilmiştir (Bayyurt, 2007:578-579). İşletmelerin 

kuruluş amaçları kamu ya da özel kuruluş işletmeleri olmaları açısından farklılık gösterebilmektedir. 

Özel sektör işletmelerinde kamu yararı daha az gözetilirken, kamu kuruluşlarında kamu yararı daha fazla 

gözetilmektedir. Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi ise verimlilik artışının sağlanamamış olması, satış 

fiyatlarının giderek artması ve işten çıkartılan işçilerden elde edilen tasarrufların da varlığı nedeniyle 

gerçekleşmektedir (La Porta ve Lopez, 1999:1197). 

1980 öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı performans ölçüm sistemi geliştirilmiştir. 1980 öncesi 

ölçümlemede karlılık, yatırımların başabaş noktaları ve verimlilik gibi finansal ölçütler yer alırken, 1980 

sonrası performans ölçümünde yeni üretim teknolojileri ve değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılama ön 
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plana çıkmıştır (Bayyurt, 2007:580). İşletmelerin performans kriterlerini belirlerken hissedarlarına nasıl 

baktıkları, işlemenin neleri daha iyi yapabildiği, müşterilerin işletmeyi nasıl gördüğü ve işletmenin 

değer yaratma ve geliştirmeyi nasıl devam ettireceği soruların cevaplanması gerekmektedir.   

2. Finansal Performans 

Finansal amaçların başarısını yansıtan finansal performans ölçümü açısından sistematik ve somut 

verilere dayanması nedeniyle daha düşük maliyetlidir (Girgin, 2011:16). Finansal performans ölçümü 

ile işletmelerin sahip oldukları varlıkları ne ölçüde etkin kullandıkları, yatırımlarının karlılık dereceleri, 

yabancı kaynak ve öz kaynak kullanımı sonucu firma değerinde meydana gelecek olan katkı gibi 

konularda işletme yöneticilerine, ortaklara ve yatırımcılara fikir vermesi amaçlanmaktadır (Ceyhan ve 

Demirci, 2017:3). Finansal performans analizi ile işletmeler finansal performans ölçümlerini önceki 

yıllar ile karşılaştırabilmekte, diğer işletmeler ile kıyaslamalar yaparak sektördeki konumları hakkında 

bilgi edinebilmektedirler. Finansal performans analizinde incelenen veriler bilanço ve gelir 

tablolarından elde edilmekte, mali tablo analiz teknikleri ile değerlendirilmektedir. Trend analizi, yatay 

analiz, dikey analiz, oran analizi, artık gelir ile finansal performans analizi ve değere dayalı yönetim ile 

finansal performans ölçümü gibi yöntemler finansal performans ölçümünde kullanılan analizlerdir.  

Araştırmada finansal performans Çok Kriterli Karar Verme yöntemi ile perakende ticaret sektöründe 

incelenmiştir. 

3. Perakende Ticaret Sektörü 

Üretici ve tüketici arasında malların nakilleri başta olmak üzere tüm aracılık hizmetlerini sağlamak 

olarak tanımlanan perakendecilik; mal ve hizmetlerin son tüketiciye iletimi ile ilgili faaliyetler 

bütünüdür. Elektronik ticaretin yaygınlaşması ile birlikte perakende sektörü son on yılda oldukça önemli 

bir değişim göstermiş, yaşanan teknolojik gelişmeler ve değişen tüketici davranışları nedeniyle devamlı 

olarak değişim gösteren sektörler arasında ilk sırada yer almaya başlamıştır. Perakende sektörü, 

büyüklüğü itibariyle Türkiye açısından oldukça önemli bir sektördür. Ayrıca çalışma şekli itibariyle 

kayıt dışı çalışmaya fırsat vermeyen perakende sektörü ülke ekonomisine oldukça önemli katkı sağlayan 

bir sektördür.   

2018 yılı sonuçlarına göre dünya perakende sektörünün büyüklüğü 24.885 milyar dolar seviyesine 

ulaşmış, 2019-2023 yılları arasında ise yaklaşık olarak %5’lik bir büyüme öngörüsü ile 31.880 milyar 

dolara ulaşması beklenmektedir (Özden ve Ersan, 2019). Sektörde istihdam edilen kişi sayısının sürekli 

artış göstermesi sektörün giderek büyüdüğünü ifade etmektedir. Dünya perakende devleri 

incelendiğinde satışlar bakımından Walmart’ın göreceli üstünlüğe sahip olduğu ancak piyasa değerinin 

Amazon’un çok gerisinde kaldığı görülmektedir.  

Tüketicilerin değişmeyen ucuz satınalma talepleri karşısında maliyetlerin korunması amacıyla 

verimlilik çalışmalarının geliştirilmesi perakende sektöründe en önemli hususu oluşturmaktadır. 

Performans değerlendirmede bir kriter olan verimlilik boyutları ülkeden ülkeye değişiklik arz eden bir 

göstergedir.  

Türkiye’de 2018 yılı sonunda yaklaşık 1,3 milyon kişinin istihdam edildiği perakende sektörü aynı yıl 

esas alınarak 891,5 milyar TL (189 milyar dolar) ciroya sahiptir. 2018 yılı sonu itibariyle %1,4 

büyümenin gerçekleştiği perakende sektöründe 2019 yılı sonu itibariyle yaklaşık %1’lik bir büyümenin 

gerçekleşmesi beklenmektedir (Özden ve Ersan 2019). Türkiye’de yiyecek-içecek sektörü başta olmak 

üzere tekstil, giyim perakendecileri, gıda-dışı perakendeciler, otomotiv yakıtı, eczacılık ve medikal 

ürünler, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan şirketler perakende ticaret sektörü içerisinde yer 

almaktadır.  

Daha önce BİST’te işlem gören perakende ticaret sektöründe yer alan şirketlerin performansları ile ilgili 

bir çalışmanın literatürde yer almamasının literatüre, sektöre ve yatırımcılara katkı sağlayacağı 

düşüncesi ile ilgili çalışma yapılmış, BİST’te işlem gören 11 şirketten 9’u çalışmaya dahil edilmiş, diğer 

iki şirketin ise performans ölçümü yapılan 2013-2018 yıllarına ait verilerine ulaşılamadığında çalışmaya 

dahil edilmemiştir. Çalışmada incelenen perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve BİST’te işlem 
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gören ADESE, BİM, Bizim, CarrefourSa, MEPET, Migros, Milpa, TeknoSa ve VAKKO işletmeleri yer 

almaktadır. 

4. Yöntem 

Çalışmada kullanılan veriler TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiş ve şirketlerin 2013-2018 yılları 

arasındaki performansları değerlendirilmiştir. 1981 yılında Hwang ve Yoon tarafından geliştirilen 

TOPSIS yöntemi farklı kriterlere göre seçenekler arasından en iyi seçeneğin tercih edilmesine olanak 

sağlayan bir tekniktir. TOPSIS yöntemi ile karar verilirken tercih edilen seçeneğin ideal çözüme yakın, 

ideal olmayan çözümden ise uzak olması beklenmektedir. Getirinin amaçlandığı bir analizde ideal 

çözüme yakınlık getiri maksimizasyonu, negatif ideal çözüme uzaklık ise maliyet minimizasyonu olarak 

yorumlanmaktadır.  

TOPSIS analizinde üstünlükleri sıralanmak istenilen karar noktaları ve karar vermede kullanılacak 

değerlendirme faktörlerinden oluşan karar matrisinin (A) oluşturulması ilk adımı oluşturmaktadır. A 

matrisinin elemanları ile; 
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şeklinde formüle edildikten sonra normalize edilen matrise ait her değerin wij gibi bir değerle 

ağırlıklandırılmaktadır. TOPSIS yönteminin subjektif yönünü ortaya çıkartan ağırlıklandırma işlemi söz 

konusu faktörlerin önem derecesine göre yapılmaktadır. TOPSIS yönteminde yer alan tek subjektif 

parametre olan ağırlıklar konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta wij değer toplamlarının 

1’e eşit olduğudur. Bu şekilde ideal ve negatif ideal çözüm değerleri belirlenmiş olmaktadır. İdeal ve 

ideal olmayan noktalara olan uzaklık değerleri hesaplanırken kullanılan öklidyen uzaklıkta; 
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formülleri kullanılmaktadır. Analizin son adımında her bir karar noktasının ideal çözüme olan göreli yakınlık 

hesaplanmaktadır.  
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İdeal çözüme göreli yakınlık Ci
* ile sembolize edilmekte, Ci

* değeri 0<Ci
*<1 aralığında değer almakta 

ve Ci
*=1 ilgili karar noktasının ideal çözüme mutlak çözüm yakınlığını gösterirken, Ci

*=0 ise ilgili karar 

noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını göstermektedir.  

Çalışmada perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve BİST’te işlem gören ADESE, BİM A.Ş., 

Bizim, CarrefourSa, Mepet, Migros, Milpa, Teknosa ve Vakko yer almaktadır. Cari oran, likidite oranı, 

nakit oran, stok bağımlılık oranı, finansman oranı, dönen varlık/aktif toplamı, finansal kaldıraç oranı, 

aktif devir hızı, alacak devir hızı, stok devir hızı, öz sermaye karlılığı, brüt karlılık oranı, net kar/aktif 

ve net karlılık oranı olarak sıralanan değişkenler çalışmada değerlendirme kriteri olarak kullanılmıştır.   

4.1.  TOPSIS Analizi Sonuçları 

Perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren 9 işletmeye ait son beş yıla ait veriler TOPSIS yöntemi 

ile analiz edilmiştir. 
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Tablo 1. Perakende Ticaret Sektörüne Ait 2013-2018 Yıllarına Ait TOPSIS Analizi Sonuçları 
 

  

 

 

 

 

 

 

Finansal performans değerlerine ait TOPSIS sonuçları incelendiğinde sonuçların yıllar içerisinde 

değişiklik gösterdiği görülmektedir.  Tablo 1’de 2013 yılına ait sonuçlar incelendiğinde BİM, TeknoSa 

ve Bizim işletmelerinin finansal performans sonuçları en yüksek olan ilk üç işletme olarak sıralandığı 

görülmektedir. 2014 yılında ise 2013 yılında olduğu gibi BİM finansal performansı en yüksek olan 

işletme iken ikinci sırada Milpa ve üçüncü sırada CarrefourSa yer almaktadır. Tablo yer alan 2015 yılına 

ait verilerden ise finansal performansı en yüksek olan işletmelerin Milpa, BİM ve VAKKO olduğu 

sonuçlarına ulaşılmaktadır. 2016 yılında 2015 yılında olduğu gibi Milpa ilk sırada yer almakta, ikinci 

ve üçüncü olarak sırasıyla MEPET ve Bizim işletmeleri takip etmektedir. 2017 yılına ait finansal 

performans sonuçları incelendiğinde BİM’in finansal performansı en yüksek işletme olduğu, ardından 

VAKKO ve Migros işletmelerinin yer aldığı görülmektedir. Çalışmada son olarak incelenen 2018 yılına 

ait finansal performans sonuçlarına göre Bizim işletmesinin ilk sırada, BİM işletmesinin ikinci sırada 

ve VAKKO işletmesinin üçüncü sırada yer aldığı sonuçlarına ulaşılmaktadır. 2018 yılında Bizim 

işletmesine ait finansal performansın ilk sırada yer alması sonucu 2017 yılında sırasıyla birinci ve ikinci 

sırada yer alan BİM ve VAKKO işletmeleri birer sıra gerileyerek ikinci ve üçüncü sırada yer aldığı 

görülmektedir. 

Tablo 2. 2013-2018 Dönem Aralığına Ait BİST Yıllık Getiri Sonuçları 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de ilgili işletmelere ait BİST’ten elde edilen hisse senetleri kapanış fiyatlarının logaritmik 

günlük getiri sonuçları toplamına göre yıllık getirileri yer almaktadır. En yüksekten en aza göre sıralanan 

getiri sonuçlarına göre 2013 yılı içerisinde MEPET getirisi en yüksek olan hisse senedi olarak 

belirlenmiştir. Aynı yıl için yapılan sıralama sonuçları incelendiğinde ADESE ve MİLPA’nın sırasıyla 

yer aldıkları görülmektedir. Aynı şekilde 2014 yılında MEPET getirisi en yüksek olan hisse senedi iken, 

ikinci sırada ADESE, üçüncü sırada ise CarrefourSa yer almaktadır. 2015 yılına ait getiri sonuçları 

incelendiğinde; VAKKO işletmesine ait hisse senedi getirisi en yüksek hisse senedi iken BİM’in ikinci 

sırada ve Migros’un üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2016 yılı sıralamasında MİLPA getirisi en 

yüksek hisse senedi olarak belirlenmiştir. Aynı yıl için VAKKO ikinci, CarrefourSa’nın ise üçüncü 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ADESE 5 6 5 8 5 6 

BİM A.Ş. 1 1 2 3 1 2 

BİZİM 3 7 4 6 6 1 

CARREFOURSA 8 3 7 9 9 4 

MEPET 6 4 6 2 7 8 

MİGROS 9 5 8 7 3 7 

MİLPA 7 2 1 1 8 9 

TEKNOSA 2 8 9 4 4 5 

VAKKO 4 9 3 5 2 3 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ADESE 2 2 7 8 6 1 

BİM A.Ş. 5 6 2 6 2 2 

BİZİM 6 7 5 7 7 4 

CARREFOURSA 9 3 9 3 9 6 

MEPET 1 1 8 4 8 9 

MİGROS 7 4 3 5 4 8 

MİLPA 3 9 6 1 1 5 

TEKNOSA 4 8 4 9 5 7 

VAKKO 9 5 1 2 3 3 



 
  

 
256 

 

sırada yer aldığı görülmektedir. 2017 yılına ait hisse senedi getirisi ise MİLPA, BİM ve VAKKO 

şeklinde sıralanmaktadır. Çalışmada son yıl olarak incelenen 2018 yılı için ise ADESE’nin getirisi en 

yüksek hisse senedi olduğu, BİM işletmesine ait hisse senedinin getiri sıralamasında ikinci sırada yer 

aldığı ve VAKKO işletmesine it hisse senedinin ise üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 3. Spearman Korelasyon Testleri Sonuçları 

 

 

 

 

Pearson varsayımlarının karşılanmadığı durumda örneğin değişkenler arası dağılımın normal olmadığı 

durumlarda iki değişken arasındaki doğrusal ilişki ölçüsü olarak kullanılan spearman katsayısı iki 

değişken arasında yer alan ilişkinin yönünü, derecesini ve önemini ifade etmektedir.  

Çalışmada finansal performansların ve BİST getirilerinin sıralaması şeklinde oluşturulan iki seri iki 

farklı değişken olarak ele alınmış son olarak Spearman Korelasyon Testi ile sıralanmış olan iki seri 

arasındaki korelasyon incelenmiştir. Tablo 3’te -1<ρ<1 aralığında yer alan spearman korelasyon 

katsayılarına göre; 2013 ve 2014 yıllarında iki değişken arasındaki ilişki %9 ve %3 olarak belirlenmiş 

ve değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında 

ise hisse senedi getirileri ve finansal performans arasındaki ilişkinin pozitif olarak artış gösterdiği 

görülmektedir. 2017 ve 2018 yıllarına ait değişkenler arası ilişkinin önceki yıllara göre daha da pozitif 

artış gösterdiği görülmektedir.   

5. Sonuç 

İşletmelerin belirli bir zaman dilimindeki finansal sağlığını gösteren finansal performans, sadece 

işletmeler için değil, işletmelerin yatırımcıları ve ülke ekonomisi için de büyük önem taşımaktadır. 

Üretici ve tüketici arasında malların nakilleri başta olmak üzere tüm aracılık hizmetlerini sağlamak 

olarak tanımlanan perakendecilik; elektronik ticaretin yaygınlaşması ile birlikte son on yılda oldukça 

önemli bir değişim göstermiş, büyüklüğü itibariyle Türkiye açısından oldukça önemli bir sektör haline 

gelmiştir. Bu açıdan çalışmada finansal performans ile hisse senetleri getirisi arasındaki ilişkinin 

seyrinin incelenmesi esas alınmıştır. Finansal performansın ölçümü; çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemiyle ve ilgili işletmelerin BİST’ten elde edilen hisse senedi 

kapanış fiyatlarından logatirtmik getirileri elde edilerek aralarındaki ilişki incelenmiştir.  

TOPSIS yöntemi ile finansal performansın ölçümünde cari oran, likidite oranı, nakit oran, stok 

bağımlılık oranı, finansman oranı, dönen varlık/aktif toplamı, finansal kaldıraç oranı, aktif devir hızı, 

alacak devir hızı, stok devir hızı, öz sermaye karlılığı, brüt karlılık oranı, net kar/aktif ve net karlılık 

oranı değişkenleri kullanılmıştır.  

Türkiye’de perakende ticaret sektöründe yer alan 9 işletmeye göre finansal performans ile borsa 

getirileri arasındaki ilişki incelendiği çalışmada sonuç olarak değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmış, finansal performans ile hisse senedi getirisi arasındaki ilişkinin her yıl 

giderek arttığı belirlenmiştir. Çalışmanın farklı sektörler esas alınarak, farklı veri setleri ve yıl aralığında 

yapılması halinde yapılacak olan diğer çalışmalara yol göstermesi amaçlanmaktadır.  

KAYNAKÇA 

A&T Bank Ekonomik Araştırmalar Departmanı, (2019), “Perakende Sektörü”, 

https://www.atbank.com.tr/documents/PERAKENDE%20 SEKTORU_MART%202019.PDF, 

(08.08.2019). 

Akçakanat, T. (2009), “İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl emniyet 

Müdürlüğü’nde Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

9% 3% 23% 27% 53% 50% 

https://www.atbank.com.tr/documents/PERAKENDE%20%20SEKTORU_MART%202019.PDF


 
  

 
257 

 

Bayyurt, N. (2007), “İşletmelerde Performans Değerlendirmenin Önemi ve Performans Göstergeleri 

Arasındaki İlişkiler”, Sosyal Siyaset Konferasları Dergisi, 53, 577-592. 

Ceyhan, İ. F. ve Demirci, F. (2017), “Multimoora Yöntemiyle Finansal Performans Ölçümü: Leasing 

Şirketlerinde Bir Uygulama”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(15), 1-20. 

Dilanthi, A., Baldry, D. ve Sarshar, M. (2000), “Assesment of facilities management performance-what 

next?”, Facilities, 18(1/2), 66-75. 

Girgin, M. (2011), “Finansal Sektörde Performans Değerlendirme”, Tezsiz Yüksek Lisans Tezi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi. 

Porta, R. L. ve Lopez, F. D. S. (1999), “The Benefits of Privatization: Evience from Mexico”, The 

Quarterly Journal of Economics, 114(4),1193-1242. 

Pugh, D. (1991), “Organizational Behaviour”, Prentice Hall Interneational Ltd., UK. 

TDK, http://sozluk.gov.tr/ (Erişim), 12.05.2019 

Torrington,D.ve Hall, L. (1995), “The Role of LEadership in the Orgaization and the Administration of 

Women’s Agricultural Cooperatives in Greece: A Case Study”, Personel Management. HRM in Action, 

3(1), 315-326. 

Uysal, Ş. (2015), “Performans Yönetimi Sisteminin Tanımı, Tarihçesi, Amaç ve Temel Unsurlarına 

Genel Bir Bakış”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Ekim, 32-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sozluk.gov.tr/


 
  

 
258 

 

 

 

Recep YÜCEL – Kırıkkale Üniversitesi, Turkey 

Nevin AYDIN – Artvin Çoruh Üniversitesi, Turkey 

 

 

A Conceptual Study on the Perception Organizational Effectiveness 

of Leader on the Basis of Organizational Climate 
 

 

The consequences and effects of intense competition after globalization, the pressure on the 

employee and the stress created by it cause internal conflicts. Such a situation is one of the 

important factors that decrease the employee productivity. In this sense, it can be said that 

organizational climate is a key concept for organizations in reducing the stress of employees 

and increasing their efficiency. Also, the organizational climate; it is believed that the leader 

contributes to the perception of effectiveness created by the organization with its many roles 

such as its role on the employees, pointing to the values of the organization, distinctive and 

continuity. In this study; In the context of organizational climate, it is aimed to examine 

conceptually the factors on which the perceptions of the leader within the organization are 

based. According to this purpose; the perception of leadership with a participatory 

management approach that stands out in the provision of organizational climate points to the 

importance of the study. 
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Örgütsel İklim Temelinde Liderin Örgütsel Etkililik Algısına ilişkin 

Kavramsal Bir Çalışma 
 

 

Küreselleşme sonrasında oluşan yoğun rekabetin sonuçları ve etkileri, çalışan üzerinde 

yaratmış olduğu baskı ve bunun yarattığı stres, örgüt içi çatışmalara neden olmaktadır. Böyle 

bir durum ise çalışan verimliliğini düşüren önemli etkenlerden biridir. Bu anlamda, 

çalışanların stresini azaltmak ve verimliliğini arttırmada örgütsel iklimin, örgütler için kilit 

bir kavram olduğu söylenebilir. Ayrıca örgütsel iklim; çalışanların üzerindeki rolü, örgütün 

değerlerine işaret eden, ayırt edici ve süreklilik gibi birçok özelliği ile liderin örgütteki 

yarattığı etkililik algısına katkı sağladığına inanılmaktadır. Bu çalışmada; örgütsel iklim 

ekseninde, liderin örgüt içindeki etkiliğine yönelik algıların dayandığı faktörlerin, kavramsal 

olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, örgütsel iklimin sağlanmasında, 

ön plana çıkan katılımcı bir yönetim anlayışına sahip liderlik algısı ise çalışmanın önemine 

işaret etmektedir.  
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1.Kavramsal Çerçeve 

1.1. Örgütsel İklim Kavramı ve Önemi 

Örgüt iklimi, örgütsel yaşamda farkına varılan ve tanımlanması zor olan bir duygu, düşünce ve 

davranışsal yönü de olan bir kavramdır. Dolayısı ile örgütsel iklime; bir örgütte çalışanların kişilikleri, 

yaratıcılıkları, yetenekleri ve davranışları ile ortaya koydukları her şey katkı sağlamaktadır. Bu 

bağlamda çalışanların; yaratılan örgüt iklimini anlama, algılama ve kabullenme de bu hususta oldukça 

önemli olduğu belirtilebilir. Ayrıca, yaratılan iklim, ancak çalışanların onu benimsemesi ve hissetmesi 

ile anlam ve işlerlik kazanabilecektir. Kuşkusuz örgüt iklimi, örgütten örgüte değişebileceği gibi, örgüt 

içi departmanlarında dahi değişilik gösterebilecektir. Başka bir ifade ile her örgütün kendine yönelik bir 

iklimi ve atmosferi vardır. Örgüt iklimi, çalışanların yaratıcılığının, girişimciliğinin ve etkili olmalarını 

katkı sağlayan bir yerdir. Öte yandan, örgüt iklimi soyut bir kavramdır ve doğrudan sayılarla ölçmek 

mümkün görülmemektedir. Önceden de özellikle altı çizildiği gibi ancak çalışanların olumlu, olumsuz 

ya da kayıtsız kaldığı davranış ve psikolojik durumlarından anlaşılabilir. Alan yazın tarandığında bu 

kavram üzerine geliştirilmiş birçok tanıma ulaşmak mümkündür. Genel bir tanımla örgüt iklimi; bir 

örgütü, çalışan ve davranışlarıyla diğer örgütlerden ayıran ve etkilemesi ile birlikte, ondan etkilenen 

değerler, normlar, varsayımlar bütünü olarak ifade edilmektedir (Dağlı, 2018; Korkmaz ve diğ., 2013; 

Özgener, 2009:116; Çekmecelioğlu, 2005; Eryılmaz ve diğ., 2017). Kaldı ki, örgüt kültürü ve 

geçmişinin de örgüt ikliminin oluşmasında kayda değer bir rolü vardır. Örgüt iklimi, çalışanların çeşitli 

uygulamalara ve yöneticilerin davranışlarına ilişkin algılamaları sonucu oluşan sosyo-psikolojik çevreyi 

ifade eder (Aşık, 2018; Yalçınsoy, 2018). Burada önemli olan bireysel algıların genel iklime ve amaçlara 

ters düşmemesidir. Örgüt iklimi, örgütün; durumu, şartları, ortamı ve zaman etmenlerinin yanı sıra, 

öncelikle çalışanların psikolojisi ve davranışları üzerinde rolü olan etmelerine dayanmaktadır. Kuşkusuz 

örgüt iklimi, örgütün yakın ve uzak çevresinden ayrı düşünülemez ve onunla birlikte düşünülerek ele 

alınması gerekmektedir. Kısacası, örgüt iklimi, çalışanların olduğu kadar, liderin de düşünce ve 

davranışlarının etkilendiği ve etkilediği bir olgu durumundadır. Sonuç olarak; liderin başarısını 

etkileyen kavramlar arasında, etkin ve etkili olması ile onun ortaya koyacağı örgüt ikliminin durumu ve 

sürekliliğine bağlıdır.  

1.2. Örgütsel Etkililik Kavramına Genel Bir Bakış 

Örgütsel etkililik, bir işletme veya kurumun herhangi bir dönem boyunca faaliyetlerinin sonuçlarına 

ulaşabilme derecesi olarak belirtilebilir (House, 2019; Fleenor ve diğ., 1996; Hassan ve diğ., 2013; 

Altınışık, 1997; Menon, 2014). Başka bir ifade ile örgütsel etkililik, daha çok hedef ve planlara 

ulaşmanın bir yöntemi olarak, bir başarı göstergesi olarak da ele alınabilir (Kalshoven ve diğ., 2009; 

Decker ve diğ.,2001; Carter,2009; Awamleh ve diğ., 1999). Örgütsel etkililikte, bir faaliyeti ve bildiği 

bir hususu iyi yapmasıyla ilgili iken; örgütsel verimlilik, bir kurumun minimum enerji ile zaman, para, 

insan ve malzeme kaynakları ile istenen sonuçları üretme kapasitesidir. Herhangi bir kurum hem bu tür 

etkililiğe, hem de verimliliğe sahipse, düşük maliyetli bir ürün üreterek karlılık hedefine ulaşabilir. Bu 

durum, iş ve ekonomi dünyasında, karı maksimize etme ile eşdeğer olarak kabul edilmektedir. Aynı 

zamanda, örgütlerin etkililik ve verimliliği iyileştirme çalışmaları, bir örgütün sürekli büyümesini ve 

gelişmesini güvence altına almak için kullanılan bir stratejidir. Örgütsel etkililik düzeyi, şirketin; iç 

prosedürlerin başlangıç vizyonuna ilişkin kontrol sağlaması, yatırımcı, bağışçı veya çalışanlara, güçlü 

yanları hakkında bir fikir vermesi bakımından önemlidir. Kârlı bir şirket dahi, görev tanımının temel 

değerlerini yerine getirmediği, yetenekli çalışanları elinde tutamadığı ve gelecek nesil projeleri 

planlamayı başaramaması durumunda etkililiği kuşkuludur. Kısacası örgütsel etkililik, bir işletmenin 

performansını tüm boyutları ile ölçmede oldukça katkı sağlar. Öte yandan, örgütlerin oldukça etkili 

olması durumunda; liderlik, karar verme ve yapı, insanlar, iş süreçleri ve sistemleri ile kültür gibi beş 

alandaki güçlü yönlerinden bahsedilebilir. Bu anlamda, örgütsel etkililiğin altı aşaması; liderlik, iletişim, 

hesap verebilirlik, dağıtım, performans ve ölçüm olarak ele alınmaktadır 

(https://www.researchgate.net/post/what_is_organisational_effectiveness_how_an_organisation_could

_achieve_it; Lean Six Sigma Training Certification, What is Organizational Effectiveness?, 

https://www.6sigma.us/six-sigma-articles/what-is-organizational-effectiveness). Bu bağlamda, her ne 

surette olursa olsun, örgütsel etkililik sürecinin olumlu ya da olumsuz sonuçları, liderin bireysel 
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başarısında olduğu kadar, onu takip edenler açısından fevkalade kayda değer bir argüman olduğunun 

altı çizilebilir 

2. Sonuç 

Bu çalışmada; örgütsel iklim temelinde, liderin örgütsel etkililik algısına ilişkin hususlar kavramsal 

olarak ortaya konulmaya çalışılmış ve konunun önemi ve hassasiyetinin bir kez daha altı çizilmiştir. 

Şüphesiz ki, gerek örgütsel iklimin gerekse örgütsel etkililiğin birbirini örgütsel süreç kapsamında 

birbirlerinin etkilemesi kaçınılmazdır. Örgütsel sürecin her boyutunun başarıya ulaşması, etkili ve etkin 

olması için ise lider kritik öneme sahiptir. Küreselleşme sonrasında rekabetle mücadele etmek, artan ve 

sürdürülebilir iş performansı ortaya koymasına ilişkin sonuçları elde etmek oldukça önemli bir hal 

almaktadır. Bu amaçla mutlu ve memnun çalışanları ve müşterileri sağlamak ve işletmelere ve 

kuruluşlara bunları çekmek için oluşturulacak örgütsel etkililik kadar yaratılacak örgüt iklimi en temel 

gereklilikler arasında yer almaktadır.  
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Does Digital Banking Improve Saving Level of Countries? Evidence 

from Turkey… 
 

 

The importance of countries' saving levels is indicated by many economists on various 

platforms. On the other hand most of the information technologý investments are redirected 

to digital banking at Turkish banking sector. After the year 2001, with the realization of the 

postponed investments as parallel to improving economic conditions, the investments on 

Information Technologies (IT) were increased in Turkey. And most of the IT budgets were 

routed to digital banking such as internet banking and mobile banking. Macroeconomic 

changes and tightening regulations in Turkish banking sector has forced banks to accelerate 

technology investments in order to increase efficiency, while rapid development in the 

technological field around the world has created the necessity of adapting the products and 

services offered by banks to changing customer habits.. Since digital banking has become 

crucial for banking sector, it is expected to create a positive value on the country’s macro 

economic condition. The purpose of this study is to examine whether digital banking, which 

has a growing importance in today's banking sector, contributes to the level of savings of the 

country. The analysis covers annual time series of 2006-2017 because of lackness of elder 

data. Johansen Cointegration analysis and Gragner Causality test were used in order to 

determine the impact of digital banking on saving levels of Turkey for 2006-2017. In an 

environment that nearly most of the IT investments are used for digitial banking at the 

Turkish banking sector, we except that it should have a positive impact on the country’s 

macro eceonomic condition. We have used investment product amounts such as deposits, 

investment funds, stocks in GDP as digital banking indicator. But all of the tests that are used, 

have showed us that digital banking does not have any impact on Turkey’s saving level. 

Banks have a crucial role for economic growth. Functions of banks can not be limited with 

just making money on customers. Banks should act with this consciousness. I suggest to 

Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) and The Bank Association of Turkey, 

to lead a study or campaign which would have presented to government for supporting saving 

activities of digital banking which may include; * Informative social advertisements * 

Informative meetings for households and firms * Differentiation on taxes-downward 

direction (BSMV-banking and insurance transaction tax) via internet banking and other 

digital channels. * Differentiation on interest rates and commisions via digital channels 

 

 

Digital banking, Saving Level of Countries, Johansen Coentegration, Gragner Causility 

Test 
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1. INTRODUCTION  

Profitabilty and effectiveness has become one of the most important issue under the circumstances of 

decreasing profit margins and diminishing share of high-profit treasury and government bonds in total 

assets after the 2000 and 2001 crisis. Information technology investments that are postponed due to 

economic plight, became taking upward trend after the crisis 2001 (Yılmaz, 2018). Most of the 

information technologý investments are redirected to digital banking at Turkish banking sector. Both 

targets of cost optimization (transaction costs via digital banking channels are 60%-80% less than branch 

channel) and changing customers’ trends has played crucial role on these investments. Since digital 

banking has become crucial for banking sector, it is expected to create a positive value on the country’s 

macro economic condition.   

On the other hand sustainable growth is one of the primary goals of almost all governments and the 

effect of a country's savings on growth is a relationship that has attracted the attention of many 

economists and has been the subject of various studies. With the observation of new trends in banking , 

the purpose of study has shaped as examining whether digital banking, which has a growing importance 

in today's banking sector, contributes to the level of savings of the country. 

1.1. The Importance of Savings For Economies 

The common purpose of the individuals, firms and states that we accept as the players of the economic 

structure is to increase the welfare level of the structure they are in. Individuals with a high level of well-

being are happy, and it is easier to manage countries where happy individuals are located (Berber ve 

Bocutoğlu, 2014). 

The way to increase the level of welfare is through increasing the per capita income. In order to increase 

per capita income, production should be increased. According to Economics Theory; Economic growth 

is defined as ‘increase in the level of final goods and services produced in a given period in a country. 

Domestic savings are one of the main variables in the general equilibrium of the economy, creating the 

most reliable and inexpensive source of financing investments. In this respect, it is considered as an 

important determinant of prosperity (Barış ve Uzay, 2015). 

Many countries are concerned that low savings rates will make them worse in the future (Mishkin, 2018) 

1.2. Digitalization At Banking Sector In Turkey 

Globally share of digital banking is increasing very rapidly due to changing customer behaviours and 

purpose of increasing efficiency in all sectors. 

According to the research of Accenture which is made in Australia, Brazil, Canada, China, France, 

Germany, Indonesia, Italy, Spain with 9000 bank customers, distribution of   17 banking transactions 

on average according to distribution channels is as follows; 7 banking internet banking, 3 phone banking 

/ tablet, 3 units ATM It is seen that 1 of the branches, 3 of the video conferencing etc. is realized through 

other channels. 
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Figure 1: Distribution of Transactions According to Channels 

  

Resources: (Accenture 2014) ‘Banking Customer 2020 Rising Expectations Point to the Everyday 

Bank’ 

Banking sector in Turkey has been structurally strengthened with the lessons learned  after 2001 banking 

crisis. After this process, as parallel to the matters such as decrease in treasury stock-government bonds 

rates which the banks are put in their assets for years, and narrowing the points of interest between credit 

and deposit money, and with the effect of decrease in the usual profitability ratios, efficiency became 

one of the most important agenda item.  

After the year 2001, with the realization of the postponed investments as parallel to improving economic 

conditions, the investments on Information Technologies (IT) were increased in Turkey. And most of 

the IT budgets were routed to digital banking such as internet banking and mobile banking (Yılmaz E.G, 

2018). 

Macroeconomic changes and tightening regulations in Turkish banking sector has forced banks to 

accelerate technology investments in order to increase efficiency, while rapid development in the 

technological field around the world has created the necessity of adapting the products and services 

offered by banks to changing customer habits.  

In the Turkish banking sector, the technological leadership became a race with the individual banking 

wind, which started to flow in the 1990s (Aksüt and Bakkal, 2011, p. 42). 

Reflections of some members of senior management of banks operating in Turkey are as follows: 

ING Bank Retail Banking Executive Vice President Barbaros Uygun; IOnly 40 percent of retail banking 

customers use their branches. The weight of routine transactions such as money transfers and payments 

in our branches is decreasing. 

Turkey Finance Retail Banking and Distribution Network Deputy Director General Ismail Vural; 'Share 

of branches in terms of transaction numbers in Turkey is 33 percent of the total banking transactions. 

The share of Internet banking in total number of transactions is 28% and the share of mobile banking is 

13%. 

The number of customers visiting the branches decreases by 2 to 3 percent on a quarterly basis, said 

Enis Kurtoğlu, QNB Finansbank's Private and Private Banking Executive Vice President. 

As it is understood from the statements of the top executives of the Bank, the role of non-branch channels 

in the Turkish Banking system is increasing day by day (Yılmaz E.G, 2018, 60:61). 

The statement above is approved by the figures that have been collected from competed authorities: The 

users of internet banking is increasing year by year as it can be followed from figure 2.  
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18%

Branch
6%

Telephone 
Banking

6%

Other
6%

Distribution of Transactions According to Channels



 
  

 
266 

 

Figure 2: Trend of Internet Banking Customers in Turkey 

  

 Resources: TBB/Statistics/Digital, Internet and Mobile Banking Statistics 

After upporting the statements of senior management of banks with figures about digital banking, we 

compare digital banking investment products and gross saving of the country. Comparative analysis of 

‘amount of digital banking investment product /gdp’ and ‘gross saving/gdp’ can be followed from Figure 

2and Table 2. It seems savings via digital channels are growing faster than savings since 2009. 

Especially after 2012, sustainable growth and upward trend for growth in ‘digital banking investment 

producy/gdp’ ratio.  

Figure 3: Comprative Trend Analysis of Digital Banking/GDP and Gross Domestic Savings/GDP 

 

 Resources: TBB/Statistics/Digital, Internet and Mobile Banking Statistics 
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Table 1: Yearly Change Analysis in Digital Banking/GDP and Gross Domestic Savings/GDP 

 

  

2. LITERATURE REVIEW 

Although there are some researches on effects of loans on saving level , It could not be found any 

researches which investigated relationship between digital banking -invenstment products and saving 

level of countries. But there are many researches that improves positive impact of savings on growth. 

Details such as metodologies and the time periods for researches that have been completed after 2010 

are metioned at the table as follows: 

Table 2: Literature Researches on Savings-Growth 

Researcher Year Period Country Econometric Tool 

Oladipo 2010 1970-2006 Nijeria Gragner Casuality 

Abu Al Faul 2010 1962-2007 Tunusia & Fas ARDL-Gragner Causality 

Çiftçioğlu & Begoviç 2010 1995-2003 Middle East 

European Countries 

Data Envelopment 

Taban 2011 1998-2010 Turkey Coentegration & Gragner 

Causality 

Jangili 2011 1950-2008 India Cointegrity and Gragner 

Causality 

Saengthong and 

Muhamad 

2011 1993-2007 Thailand OLS and ECM 

Tang ve Ch’ng 2012 1970-2010 5 Asian Countries Cointegrity and Gragner 

Causality 

Tang ve Chua 2012 Malesia 1991-2008 TYDL Granger Causality 

Amusa ve Busani 2013 Bostvana 1980-2008 ARDL 

Er and others 2014 Turkey 2003-2012 ARDL 

Kaya & Efe 2015 Top 20 biggest 

economies 

1980-2012 Panel Data 

 

Period

Gross 

Saving/GDP

Yearly Change  

G.Sav./GDP

Total Amount 

of Digital 

Investments/ 

GDP

Yearly Change 

T.Amon.Dig.Inv

./GDP 

2006 24,7 20,1

2007 23,9 -3,4% 18,6 -7,7%

2008 24,7 3,4% 21,5 15,7%

2009 22,2 -9,9% 26,3 22,5%

2010 22,0 -1,2% 24,3 -7,7%

2011 23,1 5,3% 26,7 10,0%

2012 23,4 1,1% 22,0 -17,7%

2013 24,0 2,5% 23,5 7,0%

2014 25,1 4,9% 26,3 11,7%

2015 25,8 2,4% 30,9 17,7%

2016 25,3 -1,6% 35,2 13,9%

2017 26,4 4,1% 48,9 38,8%
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3. DATA AND METHODOLOGY 

In the model, ‘Digital banking investment products amount/GDP’ is selected as independent variable. 

And ‘Gross domestic savings/GDP’ is selected as dependent variable.  

Table 3: Digital Banking Investment Products 

Digital Banking Investment Products 

❖ Deposits 
❖ Investment Funds 
❖ Stocks 
❖ Treasury Bonds 

 

The model has been set as; 

Dig( t)=C1.  St -C2 .Dig t - j  +e t   

 

Dig(t): Amount of digital banking investment products/GDP 

C1: Coefficient 

St-i: Gross Domestic Savings/GDP 

e t :residual 

The analysis covers annual time series of 2006-2017 because of lackness of elder data.  12 observations 

give chace for just short run correlation between investment products via internet and mobile banking 

ratio and saving level of Turkey. Deposits, treasury bonds, stocks are considered as investment products. 

Digital investment ratio are calculated by using data of digital investments from TBB (Bank Association 

of Turkey)and GDP from TUIK (Turkish Statistical Institude). Gross Saving/GDP ratio has taken from 

World Bank 

First of all since we use time series, we investigate stationary of the data. Augmented Dickey Fuller test 

will be used in order to define whether there is unit root or not. If there is unit root and if stationary is 

sustained by taking differentiation then Johansen Cointegration test will be used for researcing long run 

relationship between variables.  If there is integration VECM-Vector Error Correlation model, if there 

is not cointegration, VAR- Vector Autoregration. Gragner casuality will be used for determining 

whether one time series is useful in forecasting another. For all tests, stata will be used. 

 

4. EMPRICAL RESULTS 

4.1.Spearman Correlation Analysis 

The result of correlation test shows us that there is not any correlation beetween digital bank 

Number of obs =      12 

Spearman's rho =       0.3986 

Prob > t =       0.1993 

 

4.2.Test of Unit Root: ADF-Augmented Dickey Fuller Test 

We applied ADF for both dependent variable: ‘digital investment/gdp ratio’  and ‘’independent  variable 

‘gross saving/gdp ratio’. As it is shown at Table 1, We compare absolute value of test statistic with 

absolute value of 5% citical value. Test statistic is smaller than critical value then we concluded that at 
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the level, there is unit root which means that variables does not provide stationary condition.  After 

second differentitaion all variables has provided stationary condition. 

Table 4: ADF Results 

  

 

4.3. Johansen Cointegration 

Johansen cointegration test is applied in order to find out whether there is a long-run relationship 

between digital banking and saving levels of Turkey. 

Defining the number of delay, in other words lag period has a very important role for designing the VAR 

model. At first by using STATA we have tried to decide the lag period. As it can be followed from Table 

2 number of lags has been equal to 2 since AIC and HQIC select that the number of lags is equal to 2. 

Table 5: Lag Defining Results 

  

After deciding the number of lags, cointegration between variables has investigated. As it can be 

followed from Table 3, since trace statistics is smaller than 5% critical value at rank ‘0’ we conclude 

that there is no cointegration between Digital Banking and Saving level. In other words, there is not a 

long run relationship between digital banking and saving level of Turkey. 

Table 6: Johansen Coentegration Results 

 

max. 

rank Parms LL Eigenvalue 

 trace 

statistic 

5% 

critical 

value 

0 6 -42,741598 . 14,6190* 15,41 

1 9 -37,012607 0.68203 32 3,76 

2 10 -35,432103 0.27101   
  

4.4.Gragner Causility Test 

Hypothesis for Gragner Causility test are as follows; 

*Null hypothesis: 2 lagged total amount of digital banking investment product does not cause gross 

saving. 

*Alternative hypothesis: 2 lagged total amount of digital banking investment product cause gross saving. 

 

 

 

 

At Level Differ. 1 Differ. 2

1% Critical 

Value

5% Critical 

Value

10% Critical 

Value

Mac Kinnon 

App. P-Value 

at Level

Mac Kinnon 

App. P-Value 

at Dif.1

Mac Kinnon 

App. P-Value 

at Dif.2

Digital Inv./GDP 1,843 -1,384 -4,411 -3,75 -3 -2,63 0,9984 0,5899 0,0003

G.Saving/GDP -0,816 -3,232 -4,867 -3,75 -3 -2,63 0,8145 0,0182 0

lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC    

0 -37.063 59.8976* 976.576 963.181 9.78562* 

1 -340.778 59.704 4 0.201 831.475 100.195 96.176 10.079

2 -288.404 10.475* 4 0.033 870.963 9.71009* 9.04034* 98.094
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Table 7: Gragner Causility Test Results 

Equation   Excluded F Df df_r 

Prob > 

F 

        

Dsavv  Ddigg .33321 2 3 0.7401 

Dsavv  ALL .33321 2 3 0.7401 

        

Ddigg  Dsavv .48082 2 3 0.6590 

Ddigg  ALL .48082 2 3 0.6590 

 

As we can follow from table 4.  F probabilty for both sided causilaty is greater than 0,05. So we can not 

reject null hypothesis. Result for gragner causlity test is 2 lagged total amount of digital banking does 

not cause gross savings. 

 

5. CONCLUSION 

In this research correlation analysis, Johansen Cointegration analysis and Gragner Causality test are 

used in order to determine the impact of digital banking on saving levels of Turkey for 2006-2017. In 

an environment that nearly most of the IT investments are used for digitial banking at the Turkish 

banking sector, we except that it should have a positive impact on the country’s macro eceonomic 

condition.  We have used investment product amounts such as deposits, investment funds, stocks in 

GDP as digital banking indicator. But all of the tests that are used, have  showed us that digital banking 

does not have any impact on Turkey’s saving level. Banking. 

 

5.1. Suggestions 

Banks are the major intermediaries that collect funds and allocate these funds as credits to institutions 

and households that have fund deficit. This reallocation provides economic growth by both investments 

and consumption. With this perspective banks have a crucial role for economic growth. Functions of 

banks can not be limited with just making money on customers. Banks should act with this 

consciousness. I suggest to Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) and The Bank 

Association of Turkey, to lead a study or campaign which would have presented to government for 

supporting saving activities of digital banking which may include; 

* Informative social advertisements 

* Informative meetings for households and firms 

* Differentiation on taxes-downward direction (BSMV-banking and insurance transaction tax) via 

internet banking and other digital channels.  

* Differentiation on interest rates and commisions via digital channels (transacation costs via digital 

channels are 60-80% less then branch channel. Although recently, low price policiy is applied for digital 

channels, it may have more advantage for products which have positive impact on the country saving 

level. There is still an improvement area.) 
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Learning Organization Concept: Determination of Levels of 

Learning Organization Becoming A Study of Private Banks in 

Turkey 
 

 

The aim of this study is to elaborate the concept of learning organization and to show the 

level of learning organizations of private banks in Turkey are. For this purpose, firstly the 

literature was searched, the conceptual dimension was examined and then the subject of 

private banks was examined. The concept of learning organization in general can be defined 

as organizations that follow all changes and innovations in its environment, are open to 

continuous learning and thus continuously increase their knowledge capacity. Banks were 

considered as learning organizations in the study. In the world or in our country the banks 

should be institutions that continuously develop themselves in order to be able to provide 

better quality and efficient service to the customers. In fact, besides the banks, nowadays, it 

is a necessity for all institutions to be open to continuous learning and to develop their 

knowledge. In the age of information and technology we are in, it is an important necessity 

for all institutions to be open to learning new information and to develop themselves. Only 

in this way they can compete. Learning organizations are those which are able to draw 

conclusions from their experiences, which are open to learning and applying new knowledge, 

use them to adapt to changing market conditions, and provide training for their employees 

for this purpose. By developing learning capabilities and capacities; organizations that can 

keep up the developments and changes of their sectors can achieve success in their jobs. In 

this study, at least 100 private bank employees will be surveyed in order to determine whether 

the private banks in our country are learning organizations. "Five Point Likert Scale" will be 

used in this questionnaire. Responses to questionnaires at this scale are 1 = Strongly Disagree, 

5 = Strongly Agree. As a result of this survey study, the subjects such as the education levels 

of bank employees, information learning capacities and performances, continuous learning, 

team work, employee compliance with organizational learning criteria will be tried to be 

analyzed. The effects of working conditions in the bank on the level of employees' learning 

will be examined. As a result, deficiencies in the banks will be determined and solutions will 

be tried to be introduced. 
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Öğrenen Örgüt Kavrami: Türkiye’deki Özel Bankalarin Öğrenen 

Örgüt Olma Düzeylerinin Tespiti Üzerine Bir Çalişma  
 

 

Bu çalışmanın amacı, öğrenen örgüt kavramını ayrıntılı olarak ele almak ve ülkemizdeki özel 

bankaların ne derecede öğrenen örgüt olduklarını ortaya koymaktır. Bunun için öncelikle 

literatür taraması yapılmış, kavramsal boyut ele alınmış ve sonrasında özel bankalar konusu 

incelenmiştir. Öğrenen örgüt kavramı genel olarak; çevresindeki tüm değişiklik ve yenilikleri 

takip eden, sürekli öğrenmeye açık olan ve böylece kendi bilgi kapasitesini sürekli artıran 

örgütler olarak tanımlanabilir. Çalışmada öğrenen örgütler olarak bankalar ele alınmıştır. 

Gerek dünyada gerekse ülkemizde bankalar müşterilerine daha kaliteli ve verimli hizmet 

verebilmek için sürekli kendilerini geliştiren kurumlar olmalıdır. Aslında bankaların yanı sıra 

günümüzde artık tüm kurumların sürekli öğrenmeye açık olmaları ve bilgilerini geliştirmeyi 

amaçlamaları bir zorunluluk haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji 

çağında tüm kurumların yeni bilgileri öğrenmeye açık olmaları ve kendilerini geliştirmeleri 

önemli bir zorunluluktur. Ancak bu şekilde rekabet şansını yakalayabilirler. Öğrenen 

örgütler; sürekli olarak yaşadıkları deneyimlerden sonuç çıkarabilen, yeni bilgileri 

öğrenmeye ve uygulamaya açık olan, bunları değişen piyasa koşullarına uymak için kullanan 

ve bu amaçla çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlayan örgütlerdir. Öğrenme yeteneklerini ve 

kapasitelerini geliştirerek; sektörlerindeki gelişmelere ve değişimlere ayak uydurabilen 

kurumlar yaptıkları işlerde başarıyı yakalayabilirler. Bu çalışmada ülkemizdeki özel 

bankaların birer öğrenen örgüt olup olmadıklarını tespit edebilmek için en az 100 özel banka 

çalışanına anket uygulanacaktır. Bu ankette “Beşli Likert Ölçeği” kullanılacaktır. Bu ölçekte 

anket sorularına verilen yanıtlar 1=Hiç katılmıyorum,5=Tamamen katılıyorum şeklindedir. 

Bu anket çalışması sonucunda banka çalışanlarının eğitim düzeyleri, bilgiyi öğrenme 

kapasiteleri ve performansları, sürekli öğrenme, ekip çalışması, çalışanların örgütsel 

öğrenme kıstaslarına uygunluğu gibi konular analiz edilmeye çalışılacaktır. Bankadaki 

çalışma koşullarının da çalışanların öğrenme düzeyine etkileri incelenecektir. Sonuç olarak; 

ele alınan bankalardaki aksaklıklar tespit edilerek, çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 
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GİRİŞ 

Günümüzde küreselleşen dünyada ayakta kalmayı hedefleyen tüm örgütler, sektörlerinde meydana 

gelen tüm değişikliklere ve yeniliklere ayak uydurmak zorundadır. Bunun için de yeni bilgileri sürekli 

öğrenmeye açık olmaları ve kendilerini yeniliklere göre değiştirebilmeleri gereklidir. Aslında amaç 

sadece değişikliklere ayak uydurmak değil; yeni fırsatlar yaratarak, geçmişteki başarısız 

deneyimlerinden ders çıkarmak ve öğrenme yeteneğini geliştirmektir. Belirsizliklerle dolu yeni dünya 

düzeninde örgütlerin sığınabileceği, yardım alabileceği en önemli unsur bilgidir. Teknolojik 

gelişmelerin çok hızlı olması ve pazar unsurlarının sürekli değişmesi örgütlerin kendi sektörlerinde sıkı 

rekabet ortamlarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu rekabet ortamında faaliyetine devam etmek 

isteyen örgütler sürekli öğrenmeye açık olmalı, öğrendikleri yeni bilgileri faaliyetlerinde kullanabilmeli 

ve böylece yeniliklere ayak uydurabilmelidir. 

Öğrenen örgüt ya da diğer bir ifadeyle öğrenen organizasyon yaklaşımı yönetim bilimi literatürüne 

1990’lı yıllarda girmiştir. Bu yaklaşım etrafındaki her türlü değişimin, yeniliğin farkında olan, çalıştığı 

örgütün faaliyet konusuna hâkim, sürekli öğrenmeye açık kişilerden oluşan örgütleri ifade etmektedir. 

Yani; örgütteki herkesin değişikleri kabul ettiği ve bu değişiklikler doğrultusunda kendini sürekli 

öğrenerek geliştirdiği bir yaklaşımdır. 

Bu çalışmada birinci bölümde öğrenen örgüt kavramı ele alınmıştır. Bu bölümde kavramsal çerçeve, 

literatür taraması ve tarihçeye yer verilmiştir. İkinci bölümde ise; çalışmayı daha somut hale getirmek 

adına; Türkiye’deki özel bankaların ne ölçüde öğrenen örgüt olduğu konusu tartışılmıştır. Ülkemizdeki 

özel bankaların ne derecede öğrenen örgüt olduğunu tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması 

yapılmıştır. Anket çalışması sonucunda yapılacak değerlendirme ile sonuçlar tartışılacak ve çözüm 

önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. 

 

1.BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. ÖĞRENEN ÖRGÜT KAVRAMI 

Öğrenen örgütler istedikleri, bekledikleri sonuçları yaratma kapasitelerini sürekli artıran, yeni 

düşünceleri destekleyen, kişilerin birlikte davranarak sürekli olarak yeni bilgileri öğrenebildikleri 

örgütlerdir (Senge,2018) Öğrenen örgütlerde yeni bilgileri öğrenmek artık bir yaşam biçimine 

dönüşmektedir. Çünkü; sürekli öğrenme söz konusudur. 

Öğrenen örgütler değişen çevre şartlarına daha iyi uyum sağlamak ve bu değişim ortamında başarıyı 

yakalamak, ayakta kalabilmek için kendilerini sürekli yenileyen, yeni bilgileri kendine göre yöneten ve 

kullanan, teknolojik gelişmeleri kendi lehine kullanan örgütlerdir. Bu örgütlerde çalışan kişiler yeni 

bilgilere açık, çalışma kapasiteleri yüksek ve takım çalışmasına uygun kişilerdir. 

Literatürdeki çalışmalara bakıldığında öğrenen örgüt kavramının farklı şekillerde tanımlandığı 

görülmektedir. Tüm bu tanımlamalardan özetle; öğrenen örgütlerdeki çalışanlar yaptığı işleri 

sorgulayıcı, eleştirel yaklaşabilen, yenilikçi ve atılımcı düşünebilen kişiler olmalıdır. Bu kişiler 

çalıştıkları örgüt içerisinde bilgilerini sürekli yenilemeli ve bunları birbirlerine aktararak işbirliği halinde 

ekip olarak çalışmayı becerebilmelidir. Öğrenen örgütler, yarının değişen şartlarında örgüt içerisinde 

işiyle ilgili yeterli eğitime sahip, kalifiye kişilere daima kendini geliştirme ve yenileme olanağı sağlayan; 

sürekli öğrenmeye, yeniliklere ve değişime açık olan örgütlerdir. 

Günümüzde gelişen teknoloji ve değişen çevre koşulları, tüm örgütlerin aslında bir şekilde geleneksel 

örgüt yapısından kurtulup öğrenen örgüt olmasını zorunlu hale getirmiştir. Aşağıda geleneksel örgüt 

yapısı ile öğrenen örgüt yapısı arasındaki farklılıklar maddeler halinde sıralanmıştır (Coşkun, 2000): 

• Öğrenen örgütlerde yöneticiler sorumluluk alırken daha rahattır, yeni bilgileri sürekli öğrenerek 

farklı durumları değerlendirebilir. Geleneksel örgüt yapısında ise; daha içe kapalı bir yapı 

olduğu için yöneticiler zor sorumluluk alırlar ve karar verme süreçleri daha uzun olabilir. 
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•  Geleneksel örgütlerde öğrenme eylemi sadece örgüt içerisine yöneliktir, öğrenen örgütlerde ise 

hem örgüt içi hem de örgüt dışı bilgilerin öğrenilmesi söz konusudur.  

• Öğrenen örgütlerde çalışanlar yaptıkları işlerle ilgili yeni bilgileri sürekli öğrenmeye açıktır. 

Geleneksel örgütlerde ise; bilgilerin edinilmesi ve paylaşılması konusunda daha yavaş bir 

organizasyon vardır. 

• Geleneksel örgütlerde çalışanlar işleri yapanlar ve örgütü düşünenler olarak ayrılır. İşleri 

yapanlar sadece kendilerine verilen işleri yaparlar, diğerleri ise; örgütle ile ilgili kararlar alan ve 

uygulayan kişilerdir. Öğrenen örgütlerde ise düşünme ve öğrenme sürecine örgüt içerisindeki 

herkes dâhildir. 

• Geleneksel örgütlerde çalışanların barınma, ulaşım ve yemek gibi temel ihtiyaçları giderilmeye 

çalışılırken; öğrenen örgütlerde bunların yanı sıra çalışanlara kendilerini gösterme, başarma ve 

kendilerini gerçekleştirme gibi manevi ihtiyaçların da giderilmesi amaçlanır. Öğrenen örgütte 

çalışan herkesin kapasitelerini göstermeleri önündeki tüm engeller kaldırılarak, kişilerin çalışma 

potansiyellerini tam olarak kullanmaları ve uygulamaları sağlanır. Bunun için örgüt çalışanını 

sürekli destekler ve onlara yardımcı olur. 

• Öğrenen örgütlerde hedeflenen örgütün gelecekteki ihtiyaçlarıyken; geleneksel örgütlerde hedef 

içinde bulunulan dönemin ihtiyaçlarıdır. 

Öğrenen örgütlerin taşıması gereken özellikler aşağıdaki gibidir (Kıngır, 2007): 

➢ Örgütün kendi faaliyet alanı ve çevresiyle ilgili yeni bilgileri öğrenmek için gerekli bilgi 

sistemlerine sahip olması, 

➢ Örgüt içerisinde karşılaştırma yapabilmek, 

➢ Çalışanlara ödüllendirmede esnek olabilmek, 

➢ Örgütü oluşturan tüm çalışanların teşvik edilmesi için gerekli uygulamaların yapılması, 

➢ Örgüt içerisinde izlenecek stratejilerin belirlenmesinde öğrenmenin esas alınması, 

➢ Örgüt politikaları belirlenirken katılımcı yaklaşımın benimsenmesi, 

➢ Tüm çalışanlara kendini geliştirme olanaklarının sunulması ve bu yönde sorumluluklar 

verilmesi, 

➢ Örgüt dışı analizler yapabilmek, 

➢ Örgütte yapıcı muhasebe ve kontrol sisteminin kurulması, 

➢ Örgütün tüm çalışanlarının öğrenerek ilerleme ve gelişmesine imkân sağlanmasıdır. 

 

1.2. ÖĞRENEN ÖRGÜT KAVRAMI TARİHÇESİ 

Öğrenen örgüt kavramının tarihçesiyle ilgili yapılan çalışmalar öğrenen örgüt kavramının 1970’li 

yıllarda ortaya çıkmaya başladığını göstermektedir. 1970’li yıllarda bu kavram örgütlerde yanlış olan 

şeylerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi olarak algılanmış ve örgütün yeni bilgileri öğrenmelerinin 

çalışanlarının aracılığıyla sağlanabileceği düşünülmüştür. Daha sonraki yıllarda öğrenmenin sadece 

örgüt içerisinde çalışanlar vasıtasıyla olamayacağı, örgütsel öğrenmede dış çevredeki unsurlarında etkili 

olacağı düşünülmeye başlanmıştır. 1980’li yıllarda Shell’in stratejik planlama kavramı ile ilgili olan 

örgütsel öğrenmeyi ele alması bu kavrama olan ilgiyi artırmıştır. 1990’lı yıllarda Senge’nin “Beşinci 

Disiplin” kitabı sayesinde öğrenen örgüt yaklaşımı artık tüm örgütler için kabul edilmesi zorunlu bir 

yaklaşım haline gelmiş ve tüm örgütler öğrenen örgüt olabilme yolunda önemli adımlar atmaya 

başlamıştır (Kıngır, 2007) 
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1.3. LİTERATÜR TARAMASI  

İçinde bulunduğumuz yüzyılda yoğun rekabet ortamında örgütlerin ayakta durabilmeleri, etkinliklerini 

korumları ve faaliyetlerinde sürekli olabilmeleri için rakiplerinden daha fazla ve daha hızlı öğrenmeleri 

zorunludur. Hem daha fazla hem de daha hızlı öğrenme anlayışı öğrenen örgüt kavramının temelini 

oluşturmaktadır. Öğrenen örgütler kavramı, yönetim bilimi literatürüne Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü Profesörlerinden Peter M. Senge’nin “Beşinci Disiplin” kitabıyla girmiştir. 

Senge “Beşinci Disiplin” kitabında örgütlerin öğrenebilen birer örgüt olmaları için gerekli olan beş 

önemli disiplinden bahsetmiştir (Senge, 2018). Bu beş disiplin aşağıda sıralanmıştır: 

a. Sistem Düşüncesi: Sistem düşüncesi bilgi ve araçlar bütünüdür ve son elli yıl içinde geliştirilmiş 
olan kavramsal bir çerçevedir. Bizim tüm olayları daha açık ve net olarak görmemizi ve 
gerektiğinde en etkili şekilde nasıl değişiklikler yapabileceğimizi gösterir.  Sistem düşüncesinin 
temelinde; olayları bütünsel olarak ele alma ve akışa göre tepkilerimizi ayarlama söz 
konusudur. Doğanın dengesini sağlayan unsurlar nasıl birbirini etkiliyorsa; iş hayatında da 
verilen bir karar diğerini etkileyecektir. Bu etkilere umulmadık anlarda maruz kalmamanın yolu 
ise; sistem düşüncesinin kollektif anlamda benimsenmesiyle mümkündür. Örgütleri oluşturan 
kişiler ve örgüt içerisindeki iş ortamı birer sistemdir. Karşılaşılan olaylar zaman ve yer olarak 
birbirlerinden uzak olsa da hepsi bir sistem içerisinde birbirine bağlıdır. Sistem düşüncesi örgüt 
içerisinde gerçekleştirilen işlerin nasıl yapıldığını tüm boyutlarıyla ortaya koyabilme imkânı 
sağlamaktadır. 

b. Kişisel Hakimiyet: Hakimiyet kavramı kişi ya da eşyalar üzerinde sahiplik kurmak olarak 
tanımlanabilir. Hakimiyet özel bir beceri düzeyidir. Kişisel hakimiyet ise; kişinin görme ufkunu 
sürekli olarak açık tutması, onu derinleştirmesi ve gerçekliği objektif olarak görebilmesidir. 
Kişisel hakimiyet kavramına göre kişiler ileriyi görme kabiliyetine sahip olmalıdır ve öğrenerek 
sürekli kendini geliştirmelidir. Bir örgütün sürekli öğrenme kapasitesi o örgütte çalışanların 
öğrenme kapasiteleriyle sınırlıdır. Bu nedenle de örgüt çalışanlarının yeni bilgileri öğrenmeye 
odaklı olarak yaptıkları işleri yapmaları ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri önemli bir 
zorunluluktur. Kişinin manevi olgunluğa sahip olarak, hayatta kendileri için nelerin önemli 
olduğunu görmesini sağlayan bir özelliktir. Bu özellik sayesinde, kişiler kendileri için önemli 
unsurları değerlendirebilecek ve istedikleri sonuçlara ulaşabilmek için yeni bilgileri öğrenmeye 
açık olacaklardır. 

c. Zihinsel Modeller: Kişilerin zihinlerde yer etmiş olan genellemeler, varsayımlar, önyargılar ve 
semboller zihinsel modelleri oluşturmaktadır. Başka bir kişi ile karşılaştığımızda ilk yaptığımız; 
o kişiyi zihnimizdeki kalıplardan birine yerleştirmektir. Kişinin zihninde yer etmiş olan 
düşünceler, genellemeler ve varsayımlar nasıl hareket edeceğimizi etkilemektedir. Dış dünyada 
meydana gelecek yenilikler ve değişiklikler kişilerin zihninde oturmuş modellerle uyuşmazsa 
kişi yeni bilgileri öğrenmek istemeyebilir. Bunun için zihinsel modellerin örgüt içerisinde ve 
dışında meydana gelecek gelişmeleri takip edecek şekilde olması ve bu gelişmelere uyum 
sağlaması gereklidir. İş dünyasında ve pazarda belli standart kalıpların ve modellerin dışında da 
sürekli değişim söz konusudur. Bu değişim karşısında örgütlerin sahip olduğu düşünce ve 
modellerde direnmesi; o örgütün pazardaki rekabet gücünü yitirmesine ve başarısız olmasına 
neden olacaktır. Örneğin; 1970’li yıllarda Royal Dutch/Shell firması petrol sektöründe yedinci 
sıralarda iken; 1980 petrol krizini pazarla ilgili varsayımlar yaparak öngörmesi, kendisini 
pazarda zirveye taşımıştır. Shell’in içinde bulunduğu petrol pazarı ve rakipleri hakkındaki 
zihinsel modellerini değiştirerek, etkili tahminlerde bulunması ve böylece krizi önceden tahmin 
etmesi zirveye çıkmasındaki çok önemli unsurlardır. Shell’in yönetiminin zihni modellerini 
değiştirerek pazara uyum sağlaması ve sürekli olarak kurumsal öğrenmeye dayalı olarak 
faaliyetlerini devam ettirmesi üzerinde durulması gereken diğer önemli noktalardır. 
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d. Paylaşılan Görme Gücünün Oluşturulması: Öğrenme için önemli olan bir unsurdur. Öğrenen 
örgütün parçası olan kişilerin örgütün ortak değerlerine ve amaçlarına sıkı sıkıya bağlı olması 
istenmektedir. Örgütlerin stratejik iş amaçları ve hedefleri doğrultusunda aynı düşüncelere 
sahip olmaları ve bu hedeflere ulaşmak için çaba göstermeleri gerekmektedir. Örgütün tüm 
çalışanları ortak bir viyon için faaliyetlerini sürdürmelidir. Yani; kişisel bir vizyon değil ortak 
amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak örgütün ortak vizyonunun benimsenmesi ve bu yolda 
ilerlenmesi gerekmektedir. 

e. Takım (Ekip) Halinde Öğrenme: Örgüt içerisinde çalışan kişilerin istedikleri ve bekledikleri 
sonuçlara ulaşabilmeleri için geliştirilmiş bir süreçtir. Öğrenen örgütlerin temeli ekip halinde 
öğrenmek ve hareket edebilmektir. 

Senge Beşinci Disiplin kitabında, öğrenen örgütleri anlatırken zorla kabul edilen bir düzen olarak değil; 

üzerinde itinayla durulması, uygulanması ve incelenmesi gereken, sürekli öğrenmeye açık olan bir 

düzeni anlatmıştır. Beşinci disiplin kitabında yukarıda sıralamış olduğumuz öğrenen örgüt olabilmenin 

beş önemli disiplininden bahsetmiştir. Aslında bu beş disiplin öğrenen örgüt olmanın esas önemli temel 

taşlarıdır. 

Öğrenen örgütler konusunda literatürde Senge’den sonra gelen isim Garvin’dir. Garvin örgütlerin 

öğrenen örgütlere dönüşmesi sürecinde beş önemli unsurdan bahsetmiştir (Öneren,2008). Bunlar: 

a. Sistematik Sorun Çözme: Örgüt içerisinde sorunların teşhisinde, çözümünde, karar verme 
sürecinde varsayımlardan çok verilerden faydalanılmalıdır. Örgüt yöneticilerinin ve 
çalışanlarının da varsayımlarla değil somut verilerle sorunları çözmelidir. 

b. Yeni yaklaşımların denenmesi: Yeni bilgilerin test edilmesi ve sistemli olarak araştırılması 
örgütlerin işlerini kolaylaştıracaktır. Örgütte yapılan ya da yapılacak işlerle ilgil deneyimlerin 
değerlendirilmesi ve gerekli yeteneklere sahip yöneticilerle çalışılması önemlidir. Yeni 
yaklaşımların denenmesinde önemli olan yüzeysel anlamadan derin anlamaya doğru geçişin 
sağlanmasıdır. 

c. Geçmiş deneyimlerden yararlanarak öğrenmek: Örgütler başarılarını ve hatalarını tekrar 
değerlendirmelidir. Onları sistemli olarak ele almalılar ve sonraki dönemlerde kullanmak üzere 
kolayca ulaşabilecekleri şekilde saklamalıdırlar. 

d. Başkalarından öğrenme: Örgütler için tüm öğrenmeler sadece kendi içinde yapılan 
analizlerden elde edilmez. Başka örgütlerin yaptığı faaliyetler de değerlendirilmeli ve başarılı 
kıyaslamalar yapılmalıdır. Böylece değişim ve gelişmeler konusunda yeni bilgiler edinilebilir. 

e. Bilginin transferi: Daha fazla ve daha etkili öğrenmenin sağlanması için örgüt içinde bilginin 
hızlı ve etkin bir şekilde yayılması gerekmektedir. Bilgi birkaç elde değil de örgüt içinde her 
tarafa yayıldığında maksimum fayda sağlanabilecektir. 

Günümüzde yapılan çalışmalar ve araştırmalar; öğrenen örgütler konusu ile ilgili olarak öğrenme tipleri 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar örgütlerin öğrenme yeteneklerinin nasıl artırılabileceği 

konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yapılan literatür çalışmaları ve araştırmalar sonucunda dört tip 

örgütsel öğrenme türü tespit edilmiştir. Bunlar: 

a. Beceri düzeyini artırma yoluyla öğrenme, 

b. Tecrübe yoluyla öğrenme, 

c. Sürekli ilerleme yoluyla öğrenme, 

d. Sınır taraması yoluyla öğrenme. 
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2.BÖLÜM: TÜRKİYE’DE ÖZEL BANKACILIK SEKTÖRÜ 

İtalyancada tezgah, sıra yada masa anlamına gelen “Banko” sözcüğünden türetilmiş olan Bankacılığın 

tarihçesi M.Ö.3500 yıllarına kadar uzanmaktadır. O yıllarda para henüz bulunmadığı için takas 

ekonomisi geçerli olmuştur. Yeni deniz yollarının bulunması ve böylece uluslararası ticaretin 

gelişmesiyle; Floransa, Venedik ve Cenevre’de bankacılık sektörü ilerlemeye başlamıştır. 12 ve 14. 

Yüzyıllarda Avrupa’da kurulan fuarlar ve panayırlar bankacılık sisteminin temellerini atmıştır. 1609 

yılında kurulan Amsterdam Bankası modern anlamda bankacılık anlayışının başlangıcı olmuştur. 1694 

yılında İngiltere Merkez Bankasının ve 1913 yılında Amerikan Merkez Bankasının kurulmasıyla 

modern bankacılığın temelleri atılmıştır (Sümer,2016). 

Bankalar finans sektörünün temel yapıtaşları olup; mevduat kabul etmek ve amacı bu mevduatı en 

verimli şekilde çeşitli kredi işlemlerinde kullanmaktadırlar. Günümüzde bankalar çok çeşitli konularda 

faaliyet göstermektedirler. Örneğin; mevduat toplamak, kredi kullandırmak, para ve kredi politikalarının 

uygulamalarına destek vermek, aracılık yapmak, sanayi kuruluşlarına destek olmak, iştirak etmek, borsa 

faaliyetlerine fiilen katılmak, ülkenin kalkınmasını desteklemek, kişilerin ve işletmelerin yatırımlarını 

yönlendirmek gibidir. 

Ülkemizde bankacılık sektörünün tarihsel gelişim sürecine baktığımızda; öncelikle Osmanlı 

İmparatorluğu Döneminden başlamak gerekmektedir. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 19. Yüzyıl 

ortalarına kadar bankacılıkla ilgili herhangi bir önemli gelişme olmamıştır. Ancak; borçlanma 

ihtiyacının artması ve ülkeye yabancı sermaye girişinin başlamasıyla birlikte bankacılık sektörüne olan 

ihtiyaç da artmaya başlamıştır. 1847 yılında kurulan İstanbul Bankası Türk Bankacılık tarihindeki ilk 

bankadır. Sonrasında 1863 yılında İngiliz sermayesi ile Osmanlı Bankası kurulumuştur. Ülkemizde 

gerçek anlamda bankacılık faaliyetlerinin başladığı dönem Cumhuriyetin ilanından sonradır. 1923-1932 

yılları arasında çok sayıda banka kurulmuştur. 1924 yılında kurulmuş olan T.İş Bankası ile 1930 yılında 

kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası örnek olarak verilebilir.  

Günümüzde Türk Bankacılık sektörü bankacılığın tüm gereklerini yerine getiren, güçlü sermaye 

yapısına sahip, özerk ve etkin düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile üst kurulların denetiminde faaliyet 

göstererek, her geçen gün gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Ülkemizde bankacılık alanındaki 

en önemli değişim 200-2010 yılları arasında olmuştur. Çünkü; 2001 yılında yaşanmış olan büyük mali 

kriz sonrasında tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de köklü değişiklikler yaşanmıştır. 

Bankacılık sektöründe yeni düzenlemeler, el değiştirmeler ve birleşmeler gerçekleşmiştir. 

15.04.2019 tarihli Türkiye Bankalar Birliğinin resmi internet sitesindeki verilere göre ülkemizdeki 

bankalar aşağıda sıralanmıştır: 

1. Kamu Bankaları: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. 

2. Özel Sermayeli Bankalar: Adabank A.Ş., Akbank T.A.Ş., Anadolubank A.Ş., Fibabanka A.Ş., 

Şekerbank T.A.Ş.,  Turkish Bank A.Ş.,Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Yapı ve 

Kredi Bankası A.Ş. 

3.Yabancı Sermayeli Özel Bankalar: Alternatifbank A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş., Bank of China 

Turkey A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Citibank A.Ş., Denizbank A.Ş., Deutche Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., 

ICBC Turkey Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., MUFG Bank Turkey A.Ş., Odea Bank A.Ş., QNB Finansbank 

A.Ş., Robobank A.Ş., Turkland Bank A.Ş., T.Garanti Bankası A.Ş. 

Dünyada ve ülkemizde tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de yoğun rekabet süreci söz 

konusudur. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm bankaların faaliyetlerinde daha etkili ve verimli olmaları, 

yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve yeni bilgilere 

açık olmaları gerekmektedir. İşte bu noktada öğrenen örgütler kavramı karşımıza çıkmaktadır. Tüm 

örgütlerde olduğu gibi bankaların da günümüz şartlarında birer öğrenen örgüt olmaları önemli bir 

gerekliliktir. Çalışmamızın bu bölümden sonraki son bölümünde ülkemizdeki özel bankaların ne 

derecede öğrenen örgüt oldukları konusu ele alınmıştır. Bunun için ülkemizdeki tüm bankalar ve 
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çalışanları incelenemeyeceği için Çankırı ilindeki özel bankalardaki çalışanlar çalışmaya dahil edilmiş, 

bu kişilere anket çalışması uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

3.BÖLÜM: TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL BANKALARDA ÖĞRENEN ÖRGÜT KAVRAMI 

3.1.Yöntem 

      3.1.1.Araştırmanın Modeli  

Çankırı ilinde faaliyet gösteren özel bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerinin araştırıldığı bu çalışma 

betimsel bir araştırma niteliği taşımaktadır. Betimsel araştırmalar, amaçlarına göre araştırma tipi 

kapsamında değerlendirilmekte ve bir durumu saptamak üzere, bir konudaki hakkındaki mevcut durumu 

ifade eden araştırmalardır türlerindendir (İftar, 1999: 7; Şavran, 2009: 119). Betimleyici araştırmalarda, 

“nedir” ve “ne oluyor” sorularına cevap aranmaktadır (Ural ve Kılıç, 2013: 18). Dolayısıyla “Bankaların 

öğrenen örgüt olma düzeyleri personelin demografik özellikleri açısından farklılık göstermekte midir?” 

sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma türüne bağlı olarak oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de 

sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma modelinde, bağımsız değişkenler banka personelinin demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, 

hizmet süresi) olarak belirlenmiştir. Bağımlı değişken ise özel bankaların öğrenen örgüt olma düzeyleri 

olarak ön görülmüştür. Bu çerçevede araştırma amacına ulaşmak amacıyla belirlenen hipotezler aşağıda 

sunulmuştur; 

• H1: Bankaların öğrenen örgüt olma düzeyleri, personelin cinsiyetine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Cinsiyet 

Yaş 

Hizmet Süresi 

Öğrenen Örgüt Düzeyi 

Sistem Düşüncesi 

Kişisel Hakimiyet 

Takım Halinde 
Öğrenme 

Paylaşılan Vizyon 

Zihni Modeller 

H1 

H
2
 

H3 
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• H2: Bankaların öğrenen örgüt olma düzeyleri, personelin yaşlarına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir.  

•  H3: Bankaların öğrenen örgüt olma düzeyleri, personelin hizmet süresine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

•  

3.1.2. Evren ve Örneklem 

Bilimsel çalışmalar genel olarak küçük bir kitle üzerinde gerçekleştirilmekte ve çıkan sonuçlar hedef 

kitlenin tümüne genellenmektedir. Buradan hareketle evreni; çalışmanın problemine cevap verebilecek 

olan, aralarından örneklem seçilebilen edinilen sonuçların genellenebileceği bir grup olarak tanımlamak 

mümkündür (Altunışık vd., 2010: 27-142). Evren; genel ve erişilebililir olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Genel evren soyut bir kavramdır. Tanımlanması kolay ancak ulaşılması zordur. 

Erişilebilir evren ise ulaşılması mümkün olandır. Bu açıdan somuttur (Karasar, 2011: 110). Bu tanımdan 

harekelte, araştırmanın evreni Çankırı ilinde faaliyet gösteren 115 banka personeli olarak belirlenmiştir. 

Aştırmada tam sayıma ulaşılmıştır. Ancak; eksik ve geçersiz anketler elenerek toplam 113 kişiden elde 

edilen veriler değerledirmeye alınmıştır. Bu çerçevede araştırmaya 65’i kadın ve 48’i erkektir. 

Katılımcılardan 34’ü 30 yaş ve altı, 30’u 31-35 yaş arası ve 49’u 36 ve üzeri yaştadır. Personellerden 

34’ü 5 yıl ve altı süredir, 47’si 6-10 yıldır, 31’i ise 11 ve üstü yıldır bankada çalıştığını belirtmiştir. 

3.1.3. Veri Toplama Tekniği ve Analizi 

Çankırı ilinde faaliyet gösteren bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerini belirlemek amacıyla yüz yüze 

anket tekniği kullanılmıştır. Söz konusu anket 2 bölüm şeklinde tasarlanmıştır. Birinci bölümde; 

araştırmaya katılan persolin cinsiyet, yaş ve hizmet sürelerinden oluşan 3 kapalı uçlu soru yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerini belirlemek için 36 maddelik 

bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek Diken ve arkadaşları tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen 

çalışmadan esinlenerek hazırlanmıştır. Banka personelinin, öğrenen örgüt düzeyine ilişkin ifadeler 

katılım dereceleri 5’li Likert ölçeği formatında “1-Kesinlikle Katılmıyorum ve 5-Kesinlikle 

Katılıyorum” biçiminde puanlandırılmıştır (Özdamar, 2004: 145). 

Araştırmaya katılan banka personellerinden elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerin ilk aşamasında veri setinin yapı geçerliği ve güvenirliliği test 

edilmiştir (Yaşlıoğlu, 2017: 75). Bu çalışmada, ölçeğin yapı geçerliliğini incelemede sıklıkla kullanılan 

açıklayıcı faktör analizi tekniği kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2010: 117). Açıklayıcı faktör 

analizinde iki temel değer vardır. Bu değerlerden ilki olan Barlett değeridir. Bartlett değerinin p<0,05 

veya p<0,01 olması gerekmektedir (Hair vd., 2010: 99). Veri setinin faktör analizine uygun olduğuna 

karar vermek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0.6’nın üzerinde çıkması gerektiği ifade 

edilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013: 53). KMO’dan hareketle 1’den büyük özdeğere sahip olan 

faktörler dikkate alınarak, veri setinin kaç faktörden oluştuğu saptanabilmektedir (Erdoğan, 2003: 358). 

Veri setinin güvenilirliğini ölçmek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmıştır (Alpar, 2010: 411; 

Tavşancıl, 2002: 148; Ural ve Kılıç, 2013: 280). Güvenilirlik analizi için Alfa katsayısı (Cronbach 

Alpha) kullanılmıştır (Özdamar, 2004: 623; Erkuş, 2009: 132). Alfa katsayısı öğrenen örgüt olma düzeyi 

için α=0,914 olarak tespit edilmiştir. Alfa katsayılarından hareketle ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu 

söylemek mümkündür (Akgül ve Çevik, 2003: 436).  

Analizlerin ikinci aşamasında bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerinin personelin demografik 

özellikleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği farklılık terstleriyle ortaya konulmuştur. 

Ancak öncelikle verilerin, parametrik veya parametrik olmayan test koşularından hangisini sağladığını 

tespit edilmiştir. Bu kapsamda verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine ve basıklık çarpıklık 

değerlerine bakılmaktadır. Normal dağılım testlerinde p değerlerinin 0,05’ten büyük ve 

basıklık/çarpıklık değerlerinin de -1,5 ve +1,5 aralığında olması gerektiği ifade edilmektedir 

(Tabachnick ve Fidell, 2013). Dolayısıyla verilerin normal dağıldığı ve parametrik test koşullarını 

sağladığı tespit edilmiş ve Bağımsız örneklem t-testi ve Tek yönlü ANOVA testi gerçekleştirilmiştir 

(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 172; Arslantürk, 2001: 140; Pallant, 2005: 214). 
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3.2.BULGULAR 

Araştırmada kullanılan ölçeğin yapı geçerliliği için yapılan “Açıklayıcı Faktör” analizi, güvenirliliği 

için yapılan “Cronbach’s Alpha” testi ve ölçek ifadelerinin aritmetik ortalama sonuçlarına Tablo 1’de 

yer verilmiştir. 

Tablo 1. Öğrenen Örgüt Olma Ölçeğinin Geçerlilik, Güvenilirlik ve Ölçek İfadelerine Katılım 

Düzeyleri Sonuçları 

İfadeler 
1

. 
B

o
y

u
t 

2
. 

B
o

y
u

t 

3
. 

B
o

y
u

t 

4
. 

B
o

y
u

t 

5
. 

B
o

y
u

t  

 

C
ro

n
b

a
ch

’
s 

A
lp

h
a

 

s29 ,898     3,238 

0,958 

s27 ,897     3,345 

s23 ,866     3,327 

s24 ,848     3,407 

s16 ,845     3,283 

s28 ,824     3,300 

s17 ,809     3,309 

s15 ,790     3,318 

s30  ,855    2,557 

0,926 

s4  ,850    2,823 

s10  ,847    2,867 

s9  ,835    2,539 

s26  ,829    2,849 

s6  ,781    2,539 

s25  ,769    3,238 

s8  ,691    2,442 

s13   ,902   2,778 

0,963 

s5   ,884   2,831 

s14   ,861   3,283 

s11   ,860   2,734 

s7   ,844   3,008 

s12   ,744   3,633 

s19    ,854  3,513 

0,916 

s31    ,834  3,407 

s32    ,831  3,575 

s20    ,829  3,672 

s33    ,797  3,486 

s18    ,788  3,725 

s34    ,678  3,442 

s21     ,860 3,893 

0,911 

s22     ,851 3,725 

s1     ,841 3,672 

s36     ,840 3,823 

s3     ,754 4,000 

s2     ,747 3,477 

s35     ,703 3,539 
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Faktörler 
Özdeğerler 

Varyans Açıklama 

Oranı 

73,431 0,914 

1. Sistem Düşüncesi 9,899 27,496 

2. Kişisel Hakimiyet 5,795 16,098 

3. Takım Halinde Öğrenme 4,891 13,587 

4. Paylaşılan Vizyon 3,377 9,380 

5. Zihni Modeller 2,473 6,870 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0,791                  Bartlett testi:χ2 = 4581,330; p=0,000 
Çankırı ilinde faaliyet gösteren bankalardaki personellerden elde edilen veriler çerçevesinde, öğrenen 

örgüt olma ölçeğine temel bileşenler (principal components) yöntemi ve varimax rotasyonuna göre 

faktör analizi yapılmıştır. Öğrenen örgüt olma ölçeğinin KMO değeri 0,791 ve Bartlett değeri p<0,000 

olarak anlamlı çıkmıştır. Bu değerlere göre; araştırmada kullanılan ölçeğin faktör analizine uygun 

olduğu söylenebilir. Öğrenen örgüt olma ölçeği toplam varyansın %73,43’ünü açıklamaktadır. Ölçek, 

öz değeri 1’in üzerinde olan 5 alt boyuttan oluşmakta ve faktör yükleri de 0,67-0,90 arasında 

değişmektedir. Dolayısıyla faktör yüklerinin 0,32 veya 0,35’ten büyük olması gerektiği düşüncesinden 

hareketle, öğrenen örgüt olma ölçeğinin kullanılabilir olduğunu söylemek mümkündür (Tabachnick ve 

Fidell, 1989; Büyüköztürk, 2007). Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha α=0,914) da kabul 

edilebilir düzeyde tespit edilmiştir. Bu sonucun a=0,70’in üzerinde olması, kullanılan ölçeğin yüksek 

güvenirlikte olduğuna işaret etmektedir (Kalaycı, 2009: 405; Hair vd., 1998: 611). 

Tablo 1’de görüldüğü üzere; birinci faktör 8 maddeden oluşmaktadır. İç güvenirliliği 0,958, özdeğeri 

9,899 olan ve toplam varyansın %27,496’sını açıklayan bu faktör; “Sistem Düşüncesi” olarak 

isimlendirilmiştir. Bu boyut altında toplanan ifadelerin faktör yükleri 0,89 ile 0,79 arasında 

değişmektedir. İkinci faktör 8 maddeden oluşmaktadır. İç güvenirliliği 0,926, özdeğeri 5,795 olan ve 

toplam varyansın %16,098’ini açıklayan bu faktör; “Kişisel Hakimiyet” olarak isimlendirilmiştir. Bu 

boyut altında toplanan ifadelerin faktör yükleri 0,69-0,85 arasında çıkmıştır. Üçüncü faktör 6 maddeden 

oluşmaktadır. Faktörün iç güvenirliliği 0,963 olarak tespit edilmiştir. Özdeğeri 4,891 olan ve toplam 

varyansın %13,587’sini açıklayan bu faktör; “Takım Halinde Öğrenme” olarak isimlendirilmiştir. Bu 

boyut altında toplanan ifadelerin faktör yükleri 0,74-0,90 olarak belirlenmiştir. Dördüncü faktör 7 

maddeden oluşmaktadır. Özdeğeri 3,377 ve varyan açıklama oranı %9,380’dir. İç güvenirliliği 0,916 

olan bu faktör; “Paylaşılan Vizyon” olarak isimlendirilmiştir. Bu boyut altında toplanan ifadelerin faktör 

yükleri 0,67-0,85 arasında çıkmıştır. Beşinci faktör 7 maddeden oluşmaktadır. Özdeğeri 2,473 ve varyan 

açıklama oranı %6,870’dir. İç güvenirliliği 0,911 olan bu faktör; “Zihni Modeller” olarak 

isimlendirilmiştir. Bu boyut altında toplanan ifadelerin faktör yükleri 0,70-0,86 arasında çıkmıştır. 

 

 

 

Tablo 2’de bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerinin aritmetik ortalamaları ve standart sapma 

değerleri sunulmuştur. 

Tablo 2. Bankaların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyleri 

Değişkenler N Minimum Maksimum X̄ SS 

Sistem Düşüncesi 113 1,00 5,00 3,316 1,094 

Kişisel Hakimiyet 113 1,00 4,88 2,732 0,900 

Takım Halinde Öğrenme 113 1,00 5,00 2,939 1,294 

Paylaşılan Vizyon 113 1,00 5,00 3,546 0,930 

Zihni Modeller 113 1,00 5,00 3,733 1,108 

Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi 113 1,58 4,50 3,249 0,625 

Tablo 2’deki sonuçlar; Çankırı ilinde faaliyet gösteren bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerini orta 

seviyelerde olduğunu göstermektedir (X̄=3,249). 
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Çankırı’da faaliyet gösteren bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerinin, personlin cinsiyetine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan “Bağımsız Örneklem t Testi” 

sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğrenen Örgüt Olma Düzeyinin Banka Personelin Cinsiyetine Göre Karşılaştırması 

Değişkenler Cinsiyet N X̄ 𝝈 t P 

Öğrenen Örgüt 

Olma Düzeyi 

1. Kadın 65 3,359 0,650 
2,218 0,029* 

2. Erkek 48 3,100 0,562 

Sistem Düşüncesi 
1. Kadın 65 3,503 1,091 

2,153 0,034* 
2. Erkek 48 3,062 1,057 

Kişisel Hakimiyet 
1. Kadın 65 2,746 0,865 

0,189 0,850 
2. Erkek 48 2,713 0,955 

Takım Halinde 

Öğrenme 

1. Kadın 65 3,148 1,248 
2,026 0,045* 

2. Erkek 48 2,656 1,315 

Paylaşılan Vizyon 
1. Kadın 65 3,622 0,828 

1,008 0,316 
2. Erkek 48 3,443 1,054 

Zihni Modeller 
1. Kadın 65 3,815 1,089 

0,916 0,362 
2. Erkek 48 3,622 1,136 

 TOPLAM 113     

*p<0,05 

Özel bankaların öğrenen örgüt olma düzeyleriyle ilgili olarak kadın ve erkek personellerin düşünceleri 

arasında anlamalı bir farklılık olduğu görülmektedir (t=2,218, p<0,05). Araştırmaya katılan kadınların 

erkeklerden daha fazla çalışmış oldukları bankanın öğrenen örgüt olduğuna inandıkları söylenebilir. 

Öğrenen örgüt olma düzeyi alt boyutlarından sistem düşüncesi (t=2,153, p<0,05) ve takım halinde 

öğrenmeye (t=2,026, p<0,05) ilişkin düşüncenin de kadın ve erkekler açısından farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Dolayısıyla kadınların, erkeklerden daha fazla bankalarında sistem düşüncesinin hakim 

olduğuna ve takım halinde öğrenme düzeyinin de yüksek olduğuna inandıkları tespit edilmiştir. Bu 

çerçevede “H1: Bankaların öğrenen örgüt olma düzeyleri, personelin cinsiyetine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Çankırı’da faaliyet gösteren bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerinin, personlin yaşlarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan “tek Yönlü ANOVA Testi” 

sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 

Personelin yaşları itibariyle çalışmış oldukları bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerinin (F=0,274, 

p>0,05) anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Tukey testi sonucuna göre; 31-35 yaşında olan 

kişilerin, 36 ve üzeri yaşında olanlardan daha fazla, çalışmış oldukları bankanın öğrenen örgüt olma 

düzeyinin yüksek olduğuna inandıkları tespit edilmiştir. Öğrenen örgüt olma düzeyi alt boyutlarından 

sistem düşüncesi (F=2,153, p<0,05), kişisel hakimiyet (F=2,026, p<0,05) ve zihni modellere (F=2,153, 

p<0,05) ilişkin düşüncenin de yaş oranları açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Tukey testi 

sonucuna göre; 31-35 yaşında olan kişilerin, 30 yaş ve altında olanlardan daha fazla, çalışmış oldukları 

bankada sistem düşüncesinin hakim olduğunu düşündükleri söylenebilir. Bununla birlikte 30 yaş ve 

altında olanların, 36 yaş ve üzerinde olanlardan daha fazla çalışmış oldukları bankada kişisel 

hakimiyetin olduğuna inandıkları ve zihni modelleri yönetebildiklerini düşündükleri söylenebilir. Bu 

sonuca göre “H2: Bankaların öğrenen örgüt olma düzeyleri, personelin yaşlarına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 4. Öğrenen Örgüt Olma Düzeyinin Banka Personelinin Yaşlarına Göre Karşılaştırması 

Yaş N X̄ 𝝈 F P Tukey 

Öğrenen 

Örgüt Olma 

Düzeyi 

1. 30 Yaş ve Altı 34 3,311 0,649 

3,492 0,034* 2>3 2. 31-35 Yaş 30 3,447 0,579 

3. 36 Yaş ve Üstü 49 3,085 0,604 

Sistem 

Düşüncesi 

1. 30 Yaş ve Altı 34 2,930 1,208 

4,771 0,010* 2>1 2. 31-35 Yaş 30 3,750 0,912 

3. 36 Yaş ve Üstü 49 3,318 1,032 

Kişisel 

Hakimiyet 

1. 30 Yaş ve Altı 34 2,944 1,004 

3,103 0,049* 1>3 2. 31-35 Yaş 30 2,875 0,829 

3. 36 Yaş ve Üstü 49 2,497 0,825 

Takım Halinde 

Öğrenme 

1. 30 Yaş ve Altı 34 2,872 1,248 

2,278 0,107  2. 31-35 Yaş 30 3,355 1,269 

3. 36 Yaş ve Üstü 49 2,731 1,307 

Paylaşılan 

Vizyon 

1. 30 Yaş ve Altı 34 3,747 0,771 

1,571 0,212  2. 31-35 Yaş 30 3,581 0,863 

3. 36 Yaş ve Üstü 49 3,384 1,051 

Zihni Modeller 

1. 30 Yaş ve Altı 34 4,105 0,760 

3,167 0,046* 1>3 2. 31-35 Yaş 30 3,700 1,259 

3. 36 Yaş ve Üstü 49 3,495 1,165 

 TOPLAM 113      

*p<0,05 

Çankırı’da faaliyet gösteren bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerinin, personlin hizmet süresine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan “Tek Yönlü ANOVA Testi” 

sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Öğrenen Örgüt Olma Düzeyinin Banka Personelinin Hizmet Süresine Göre 

Karşılaştırması 

Yaş N X̄ 𝝈 F P Tukey 

Öğrenen 

Örgüt Olma 

Düzeyi 

1. 5 Yıl ve Altı 35 3,257 0,637 

0,307 0,736  2. 6-10 Yıl 47 3,200 0,590 

3. 11 Yıl ve Üstü 31 3,314 0,677 

Sistem 

Düşüncesi 

1. 5 Yıl ve Altı 35 3,235 1,179 

0,174 0,841  2. 6-10 Yıl 47 3,324 1,095 

3. 11 Yıl ve Üstü 31 3,395 1,020 

Kişisel 

Hakimiyet 

1. 5 Yıl ve Altı 35 2,746 0,921 

3,269 0,042* 3>2 2. 6-10 Yıl 47 2,518 0,866 

3. 11 Yıl ve Üstü 31 3,040 0,862 

Takım Halinde 

Öğrenme 

1. 5 Yıl ve Altı 35 2,952 1,214 

0,040 0,960  2. 6-10 Yıl 47 2,900 1,242 

3. 11 Yıl ve Üstü 31 2,983 1,488 

Paylaşılan 

Vizyon 

1. 5 Yıl ve Altı 35 3,498 0,876 

0,084 0,920  2. 6-10 Yıl 47 3,583 1,026 

3. 11 Yıl ve Üstü 31 3,543 0,863 

Zihni Modeller 

1. 5 Yıl ve Altı 35 3,885 0,939 

0,592 0,555  2. 6-10 Yıl 47 3,714 1,154 

3. 11 Yıl ve Üstü 31 3,589 1,224 

 TOPLAM 113      

*p<0,05 
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Banka personelinin hizmet süresi açısından bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerine ilişkin 

düşünceleri arasından (F=0,465, p>0,05) anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ancak öğrenen örgüt olma 

düzeyi alt boyutlarından kişisel hakimiyet ile ilgili düşüncelerinin (F=3,269, p<0,05) hizmet süreleri 

açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Tukey testi sonucuna göre; 11 yıl ve üzerinde çalışanların, 

6-10 yıldır çalışanlardan daha fazla çalışmış oldukları bankada kişisel hakimiyetin olduğuna inandıkları 

söylenebilir. Bu sonuca göre “H3: Bankaların öğrenen örgüt olma düzeyleri, personelin hizmet süresine 

göre anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmemiştir. 

 

3.3.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çankırı ilinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan personeller üzerinde gerçekleşitirilen bu çalışmada; 

bankaların orta düzeyde öğrenen örgüt oldukları belirlenmiştir. Bu kapsamda bankalarda sistem 

düşüncesinin, kişisel hakimiyetin ve takım halinde öğrenme düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak vizyonun paylaşımının ve zihni modelleri yönetmenin yüksek düzeyde olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Çalışmada özel bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerinin, personlin demografik özelliklerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Bu çerçevede kadınların erkeklerden daha 

fazla çalışmış oldukları bankanın öğrenen örgüt olduğuna inandıkları söylenebilir. Öğrenen örgüt olma 

düzeyi alt boyutları açısından kadınların, erkeklerden daha fazla bankalarında sistem düşüncesinin 

hakim olduğuna ve takım halinde öğrenme düzeyinin de yüksek olduğuna inandıkları tespit edilmiştir. 

Personelin yaşları itibariyle, 31-35 yaşında olan kişilerin, 36 ve üzeri yaşında olanlardan daha fazla, 

çalışmış oldukları bankanın öğrenen örgüt olma düzeyinin yüksek olduğuna inandıkları tespit edilmiştir. 

Ayrıca 31-35 yaşında olan kişilerin, 30 yaş ve altında olanlardan daha fazla, çalışmış oldukları bankada 

sistem düşüncesinin hakim olduğunu düşündükleri söylenebilir. Bununla birlikte 30 yaş ve altında 

olanların, 36 yaş ve üzerinde olanlardan daha fazla çalışmış oldukları bankada kişisel hakimiyetin 

olduğuna inandıkları ve zihni modelleri yönetebildiklerini düşündükleri söylenebilir. 

Banka personelinin hizmet süresi açısından bankaların öğrenen örgüt olma düzeylerine ilişkin 

düşünceleri arasından anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ancak öğrenen örgüt olma düzeyi alt 

boyutlarından kişisel hakimiyet ile ilgili düşüncelerinin hizmet süreleri açısından farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Buna göre; 11 yıl ve üzerinde çalışanların, 6-10 yıldır çalışanlardan daha fazla çalışmış 

oldukları bankada kişisel hakimiyetin olduğuna inandıkları söylenebilir. 
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An Assessment on The Relatiıonship Among Consumption, Product 

Disposal and Happiness 
 

 

In marketing science, it is argued that income alone does not guarantee happiness and that 

consumed goods and services consumption types are effective in the happiness of the 

individual. However, it is seen that researches about consumer behaviors are focused more 

on the pre-purchase behaviors, and post-purchase behaviors have relatively little interest. In 

this study, in addition to consumpetion, the relationhips among saving orientation, the types 

of product disposal and happiness are discussed. Within the scope of the study, firstly the 

concept of happiness and the main factors affecting happiness are explained. Then, researches 

on the role of consumption on happiness is examined. Finally, trashing, recycling, repairing, 

selling in second hand, gift and donation behaviors as product disposal behaviors and saving 

orientation is explained and possible relationships of them with happiness are explained. At 

this point, it is argued that saving orientation, which expresses the given importance of 

individual in life to savings, can have a role in the effect of product disposal behaviors on 

happiness. At last suggestions are developed to the researches. 
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Tüketim ve Ürünü Elden Çıkarmanın Mutluluk ile İlişkisine Yönelik 

Bir Değerlendirme  
 

 

Pazarlama biliminde gelirin tek başına mutluluğu garanti etmediği, tüketilen mal ve 

hizmetlerin ve tüketim şekillerinin bireyin mutluluğunda etkili olduğu tartışılmaktadır. 

Ancak, tüketici davranışlarıyla ilgili gerçekleştirilen araştırmaların daha çok satın alma 

öncesi ve anına odaklandığı, satın alma sonrasındaki ürünü elde çıkarma davranışlarının 

görece az ilgi çektiği görülmektedir. Bu çalışmada, tüketimin yanında, ürünü elden çıkarma 

türleri ve tasarruf odaklılığın mutlulukla ilişkileri tartışılmaktadır. Çalışma kapsamında 

öncelikle mutluluk kavramı ve mutluluğu etkileyen başlıca faktörler açıklanmaktadır. 

Ardından, tüketimin mutluluk üzerindeki rolüne ilişkin araştırmalar incelenmektedir. Son 

olarak; çöpe atma, geri dönüşüme kazandırma, onararak kullanma, ikinci elde satma, hediye 

ve bağış davranışlarından oluşan ürünü elden çıkarma türleri ve tasarruf odaklılık 

açıklanmakta ve mutlulukla olası ilişkileri irdelenmektedir. Bu noktada, bireyin hayatında 

tasarrufa verdiği önemi ifade eden tasarruf odaklılığın, ürünü elden çıkarma davranışlarının 

mutluluğa etkisinde rolü olabileceği ileri sürülmekte ve araştırmacılara önerilerde 

bulunulmaktadır. 
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Giriş  

İnsan, davranışlarıyla mutluluğunu artırmak ister. Bir tür insan davranışı olarak tüketimin temel 

amaçlarından biri mutlu olmaktır (Aslanbay & Varnalı, 2014). Hatta iktisat biliminde fayda veya hazzın 

en önemli ölçümünün gelir değil, tüketim olduğu kabul görmektedir. Ancak çeşitli tüketim tercih ve 

davranışlarının mutluğa etkisiyle ilgili sınırlı sayıda araştırma vardır. Dolayısıyla ölçülebilir, tahmin 

edilebilir ve karşılaştırılabilir bir kavram olarak mutluluk (Dynan & Ravina, 2007), tüketim bakımından 

incelenmesi gereken bir konudur.  

Tüketici davranışlarıyla ilgili araştırmaların genellikle satın alma öncesinde gerçekleşen süreçlerle ilgili 

olduğu, ürünlerin kullanılmaması veya elden çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların daha az olduğu 

görülmektedir (Winakor, 1969; Jund & Hodges, 2009; Arnould & Thompson, 2005). Ancak ürünlerin 

elden çıkarılmasıyla ilgili gerçekleştirilen davranışların ekonomik ve toplumsal etkileri büyük olmasına 

karşın, ürünü elden çıkarma davranışlarının yeterince araştırılmaması (Krush vd., 2015), bu 

davranışların insanlara ve mutluluklarına etkisiyle ilgili bilgimizin kısıtlı olmasına neden olmaktadır.  

 

Mutluluk  

Genel kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte mutluluk; yaşam memnuniyeti, anlamlı bir yaşama 

sahip olduğunu düşünme, yaşamdan hoşnutluk, öznel iyi oluş (Diener, 1984; Yu vd., 2016), iktisadi 

bakış açısıyla haz, memnuniyet, fayda, refah, genel yaşam kalitesini olumlu değerlendirme ve hayatını 

sevme (Easterlin, 2001) gibi şekillerde açıklanmaktadır.  

Acıdan kaçınma ve haz aramanın sonucu olan mutluluk, öznel ve nesnel olarak iki türde 

incelenebilmektedir. Öznel mutluluk, insanlara ne kadar mutlu olduğu sorularak ölçülürken, nesnel 

mutluluk ise belirli yaşam sürecinde anlık fayda kayıtlarına göre değerlendirilmektedir. Ölçülmesinin 

zorluğu, göreceliliği ve unutmaya bağlı olarak yanlış tespit edilebilmesi, mutluluğun uzun süre teorik 

olarak incelenmesine neden olsa da, günümüzde bireyin öznel iyi oluş hali ölçümleri yaygınlıkla saha 

araştırmalarında kullanılmaktadır (Fagundes, 2016).  

Psikoloji alanındaki araştırmalar başta olmak üzere mutluluğun; yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim, yeni 

bir ev alma, nazik olma, düzenli fiziksel egzersiz, anlamlı kişisel amaçlar için çalışma (Sheldon & 
Lyubomirsky, 2004), iyi bir evlilik veya iş sahibi olma (Veenhoven, 2012), sağlık sorunları yaşama, 

genç çocuğa sahip olma, geliri yüksek bölgede yaşama (Huffman & Rizov, 2016) gibi içsel ve dışsal 

pek çok faktörden etkilendiği görülmektedir.  

 

Gelir ve mutluluk 

İnsanların mutluluğu üzerinde, ekonomik değişkenlerin etkisini inceleyen çok sayıda araştırma vardır 

(Hsee vd., 2009). Bu noktada; varlık (bir araştırmada yaralanmalı bir kazadan bir yıl sonra milyonerlerin 

mutluluk düzeyleri kaza öncesi duruma gelmiştir) (Van Boven, 2005) ve gelirin mutlulukla pozitif yönlü 

ilişkisi olduğu görülmektedir (Clark vd., 2008; Boyce vd., 2010; Hsieh, 2011).   

Gelirle mutluluk arasında düşük ilişki olduğunu ve gelirin artmasının mutluluğun artmasını garanti 

etmediğini gösteren araştırmalarla karşılaşılmaktadır (Headey vd., 2007; Angels, 2011; Diener & 

Biswas-Diener, 2002; Kahneman & Deaton, 2010). Gelir ile mutluluk arasındaki en güçlü ilişkilerin ise, 

temel yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı aralıkta olduğu ifade edilmektedir. Örneğin Amerika’daki bir 

çalışmada, hane geliri ile iyi oluş deneyimleri ilişkisinin 75.000 $’a ulaştığında ortadan kalktığı tespit 

edilmiştir (Luscombe, 2010). Bunun temel nedeninin ise, gelirin doğru harcanmaması olduğu ifade 

edilmektedir (Dunn vd., 2011). Dolayısıyla gelir ile mutluluk ilişkisine yönelik gerçekleştirilen 

araştırmalar, tüketim ile mutluluk ilişkisinin incelenmesinin konunun daha iyi anlaşılmasına katkı 

sağlayacağı fikrini desteklemektedir (Header vd., 2008). 
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Tüketim ve mutluluk 

Tüketimle mutluluk ilişkisini inceleyen araştırmalar, genellikle yüksek gelirli ülkelerde 

gerçekleştirilmiştir (Noll & Weick, 2015; Dumdudag, 2015; Headey vd., 2008). İnsanlar gelirini; eğitim, 

barınma, ulaşım, gezme, boş zaman değerlendirme ve yeme içme gibi çeşitli tüketim davranışları için 

harcar (Zhang & Xiong, 2015). Ancak daha fazla tüketimin mutluluğu yeterince artırmaması (Borrero, 

2010) hangi ürünlerin veya hangi tüketim şekillerinin mutluluğu artırdığının araştırılmasına neden 

olmaktadır.  

Herhangi bir ürüne sahip olmak, sahip olmamaya göre genellikle sosyal ve kültürel olarak daha tercih 

edilir bir durumdur ve mutluluğu artırabilir (Fagundes, 2016). Çin’de 2015 yılında gerçekleştirilen bir 

araştırmada, giyim, ulaştırma, iletişim, transfer ve refah harcamalarının mutluluğu olumlu etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır (Wang vd., 2015).   

Belirli ürünler, tüketici mutluluğunu olumlu etkileyebilmektedir. Örneğin meyve, sebze (Mujcic & 

Oswald, 2016), çikolata (Weingarten & Elston, 1991) ve sigara (Chang vd., 2016) tüketiminin mutluluğu 

artırdığını gösteren araştırmalarla karşılaşılmaktadır. Ancak tüketimin mutluluğu artırmadığı veya 

azalttığını gösteren araştırmalar da vardır. Örneğin yeni veya hoş bir ev almanın mutluluğu artırmaması 

(Dunn & Norton, 2014), hatta evin hayattan zaman alması, seyahat zorunluluğunu beraberinde getirmesi 

ve bakım zorluklarından dolayı mutluluğu azaltması mümkündür (Kasser & Sheldon, 2009). Ayrıca 

insanlar her ne kadar geniş ve yüzme havuzu olan evde yaşadıklarında mutlu olacaklarını düşünseler de, 

bu eve taşındıklarında, evin özellikleri günlük yaşamın parçası haline gelmekte ve evi almadan önceki 

mutluluk düzeyine sahip olabilmektedir (Higgins, 2013). Bir diğer durum olarak tüketiciler, lüks 

arabanın kendilerini daha mutlu hale getireceğini düşünse de, lüks araba sürücülerinin diğerlerine göre 

daha mutlu olmayabildiği de görülmektedir (Schwarz & Xu, 2011). Dolayısıyla tüketim ile mutluluk 

ilişkisinin evrensel olmadığı (Hill & Howel, 2014) ve mal varlığının artmasının mutluluğun artmasına 

neden olmayabileceğini ve hatta azalmasına neden olabileceği anlaşılmaktadır (Fagundes, 2016).  

Tüketim ile mutluluk ilişkisini etkileyen başlıca faktörler; tüketimin ustalık ve sahiplik hissi vermesi 

(Caldas, 2010), kişiliğe uygun olması (Matz vd., 2016), değişmez olması (Bao & Lyubmirsky, 2013), 

diğerleri için gerçekleştirilmesi (Dunn vd., 2013), satın alma sorası pişmanlığa (Rsenzweig & Gilovich, 

2012), statü karşılaştırmaya ve vicdan azabı yaşamaya neden olması (Fagundes, 2016) ve benzer ürün 

seçenekleriyle karşılaştırmaya açık olmasıdır (Gilovich, 2010).  

Bunların yanında, ürünlerin nasıl tüketildiği veya satın almaların nasıl gerçekleştirildiği de mutluluğu 

etkileyebilmektedir. Satın almalar; maddesel ve deneyimsel olmak üzere iki başlık altında incelenir (Van 

Boven & Gilovich, 2003). Her ne kadar insanlar, somut ürünleri satın aldıklarında, ürüne her zaman 

sahip olacaklarını ve deneyimsel satın alımların kısa sürede gelip geçtiğini düşünse de, deneyimler 

hafızalarda, anlatılan hikayelerde ve oluşturulmak istenen kimliklerde devam etmektedir (Kumar & 

Gilovich, 2013). Araştırmalar da; tatil, konser, seyahat, park gezisi gibi deneyimsel, soyut, psikolojik 

fayda sağlayan, daha az sosyal karşılaştırmaya tabi tutulan satın almaların; mobilya, bilgisayar, giysi, 

saat ve inci boncuk gibi satın almalara göre daha fazla mutluluğa neden olduğunu göstermektedir 

(Burroughs & Rindfleisch, 2002; Van Boven & Gilovich, 2003; Glovich vd., 2015; Carter & Gilovich, 

2010; Carter & Gilovich, 2014;  Ma vd., 2012; Gilovich vd., 2014; Muniz-Velazquez vd., 2017).   

Her ne kadar, insanlar mutluluğunu artırmak için; satın alma güçlerini tercih ve özgürlükle 

birleştirmekte, çocuklarını “mutlu yemeklerle” beslemekte ve Disney’e giderek “dünya’daki en mutlu 

yer”in tadını çıkarmakta olsa da, haz arayışının sürekli devam etmesi ve bir tür bağımlılık haline gelmesi 

de mümkündür (Makant, 2010). Dolayısıyla, deneyimsel satın almaların da her zaman mutluluğu garanti 

etmediği veya maddi varlıklar kadar mutluluk sağlamadığını gösteren araştırmalar da vardır. 

Deneyimsel tüketimlerin olumsuz hale gelmesi (Nicolao vd.., 2009), statü ve benlikle ilgili ihtiyaçları 

maddi ürünler kadar karşılamaması (Yu vd., 2016) ve tüketicinin materyalizm düzeyinin yüksek olması, 

deneyimsel tüketimin mutluluğa etkisinin azalmasına neden olabilmektedir (Zhang vd., 2014).  

Özetle; gelir, tüketim ve mutlulukla ilgili araştırmalar, mutluluğun tek başına görece yüksek gelirli olma 

veya yüksek düzeyde tüketim gerçekleştirebilmeye bağlı olmadığını göstermektedir. Gelirin ve buna 
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bağlı olarak tüketimin mutluluğu yeterince artırmaması sorunun çözümünde, insanların sosyal 

sorumluluk beklentilerinin karşılanmasının bir yöntem olabileceği tartışılmaktadır (Ahuvia, 2002).  

 

Ürünü elden çıkarma ve mutluluk  

Tüketim ile mutluluk ilişkisiyle ilgili araştırmalar belirli mal veya hizmetlerin satın alınabilmesi ve 

tüketilmesiyle ilişkisi bakımından gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan, ürünü elden çıkarmanın 

mutlulukla ilişkisine ilişkin araştırmalara rastlanmamaktadır. Ancak kullanılmayan ürünleri geri 

dönüşüme verme, bağışlama, hediye etme gibi ürünü elde çıkarma davranışlarının, insanların sosyal 

sorumluluk, ahlaki, manevi veya psikolojik yönlü ihtiyaçlarını karşılaması söz konusudur.  

Son zamanlarda sosyal sorumluluk, Nike’ın insan haklarını savunması ve şeffaf bilgi paylaşması gibi 

işletme faaliyetlerinin (Rafter, 2005), tüketici davranışları bakımından dikkat çekmektedir. Bu bağlamda 

sosyal sorumlu tüketici davranışı; ürünü alma, kullanma ve elden çıkarma davranışlarının topluma 

olumsuz etkilerini yok etme, azaltma ve uzun dönemli faydalarını artırmaya dayanan bir tüketim 

davranışı olarak tanımlanır (Mohr vd., 2001).   

Tüketim sürecinin; bilgi arama, ürünü araştırma, karar verme, kullanma, depolama, elden çıkarma, elden 

çıkarma sonrası değerlendirme gibi farklı aşamaları, sosyal sorumluluk kapsamındadır (Jund & Hodges, 

2009). Ürünü alırken tasarruflu ürünlerin ve çevreye zararlı olmayan ürünlerin alınması, kullanırken 

tutumlu olma ve satın alma sonrasında geri dönüşümde değerlendirme mümkündür. Özellikle geri 

dönüşümün yanında, azaltma ve tekrar kullanma sürdürülebilir toplumun üç ana dinamiği (3R: Reduce, 

Reuse, Recycle) olarak görülmektedir (Yokoo, 2010).  

Ürünü elden çıkarma, ürünün sahiplik veya sorumluluğunu başka bir kişi veya örgüte devrederek 

kurtulma sürecini kapsar. Tüketicilerin bu bakımdan; elde tutma (stoklama, saklama vb.), satma, 

başkasına verme (Body & McConocha, 1996), geri dönüşüme katma veya çöpe atma (Jacoby vd., 1977; 

Harrell & McConocha) gibi ekonomik kriz, ekonomik gelişmişlik (Green vd., 2001; Saunders, 2010), 

kültür (Morgan & Birtwistle, 2009; Cruz-Cardenas vd., 2017), sosyal, ilişkisel, parasal, manevi ve ahlaki 

faydalar elde etme isteği (Türe, 2014) başta olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenen seçenekleri vardır. 

Bu seçeneklerin, tüketicinin mutluluk düzeyini etkileyebileceği bu çalışmada tartışılmaktadır.  

Çöpe atma: Daha fazla işlevi kalmayan bir ürün için tekrar dağıtım olmamakta ve ürün çöpe 

atılabilmektedir. Ürünün, tekrar kullanılabilir olmaması (iç çamaşırı, çorap vb.), geri dönüştürülebilir 

olmaması, dağıtım kanallarının yetersiz olması ve geri dönüşüm sürecine katmanın zor olması çöpe 

atılmasını etkiler (Paden & Stell, 2005). Ayrıca bazı ürünlerin (sandalye, masa vb.) çöpe atıldığında 

veya görünür bir yere bırakıldığında ihtiyacı olanların alacağı düşüncesi de ürünün atılmasına neden 

olabilmektedir (Türe, 2014). Çöpe atma, daha fazla kullanılabileceği veya başkaları tarafından 

kullanılabileceği düşüncelerine bağlı olarak tüketicinin psikolojik olarak huzursuz hissetmesine neden 

olabilmektedir. Diğer taraftan tüketicinin hayatındaki karmaşayı azaltması ve çöpe atılan ürünlerden 

diğer insan veya canlıların yararlanacağı gibi düşüncelerin mutluluğu artırması da mümkündür. Bu 

noktada tüketicinin çevresel duyarlılığı, kaynakların israf edilmemesi gerektiği düşüncesi ve tasarruf 

odaklılığının etkileyici faktörler olması mümkündür.  

 Geri dönüşüm: Geri dönüşüme katma, bir tür ürünü elde çıkarma yöntemidir. Bu yöntem daha 

çok ürünün veya ambalajının birincil faydası tükendiğinde olmaktadır. Geri dönüştürülen ürünler, 

üretim süreçlerinde hammadde olarak değerlendirilmektedir (Shrum vd., 1994). Geri dönüşüm çabaları, 

israfı azaltma ve çevreyi koruma gibi çevresel duyarlılıkla yakından ilişkilidir (Carter & Ellram, 1998; 

Bagozzi, & Dabholkar, 1994). Dolayısıyla, özellikle çevre duyarlılığı yüksek olan tüketiciler için geri 

dönüşüm davranışlarının mutluluğu artırmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.  

Diğer taraftan geri dönüşüm toplam atığı azaltıcı bir faktör olarak görüldüğünde, her ne kadar 

tüketicilerin çevresel tutumları iyileşse de tüketimi azaltma eğilimleri düşebildiğinden, geri dönüşümün 

genel çevresel etkisinin sorgulanması gerektiği tartışılmaktadır. Örneğin kâğıt gibi ürünlerin yeni üründe 

kullanılması için gereken ulaştırma ihtiyacı ve maliyetleri, ürünün üretim maliyetlerinden daha yüksek 
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olabilmektedir. Ayrıca geri dönüşümün kolaylaşması, tüketicinin az kullanma ve onarma gibi diğer 

çevresel davranışlarını olumsuz etkileyebilmektedir (Christopher, 1999). Dolayısıyla, bunun farkında 

olan tüketiciler için geri dönüşüm davranışlarından elde edilen mutluluğun azalması mümkündür.  

İkinci elde satma: Kullanılmak istenmeyen ürünler, tekrar dağıtım kanalları veya ikinci el 

pazarları aracılığıyla sahibi haricindekilere satıldığında, kullanım ömrü uzamakta, depolama, tekrar 

satın alma, ulaştırma ve elden çıkarma maliyetleri düşmekte (Carter & Ellram, 1998) ve işletmeler için 

yeni rekabet ve gelir alanları oluşmaktadır (Nita & Stell, 2005; Paden & Stell, 2005).   

İkinci elde satma davranışı; üründen gelir elde etme (Green vd., 2001; Türe, 2014), manevi haz sağlama 

(Domina & Koch, 1998), ürünün tüketicinin imajıyla çelişir hale gelmesi (Belk, 1988), yenilikçilik, 

rekabetçilik, eğlenme isteği gibi kişisel özellikler (Sherry, 1990), durumsal özellikler (okul bitimi 

kitabın satılması vb.) ve ürün özelliklerinden (ürünün zarar görmesi, yanması, bozulması vb.) etkilenir. 

Kullanılmış ürünü satın almaktan hoşlanan tüketiciler arttığında ve ikinci el pazarı bulunduğunda israf 

edilen ürünler azalmakta ve sıfır ürünleri tercih edenlerin de refahı artmaktadır (Yokoo, 2010). İkinci 

elde sattığı üründen elde ettiği gelirle ihtiyaçlarını karşılayabilen, daha fazla tüketimde bulunabilen veya 

az bir ücretle satsa da manevi haz tatmin edebilen bir tüketicinin mutluluğunun artması mümkündür. 

Diğer taraftan, ikinci el piyasalarda istenildiği gibi satışları gerçekleştirememe veya elde edilen gelirin 

yetersiz olmasına bağlı olarak, bireyin mutluluğunun azalması da mümkündür. Dolayısıyla, ikinci elde 

satma davranışının mutluluk üzerindeki etkisinin ve bu etkide rol alan faktörlerin incelenmesinin 

tüketiciler ve işletmeler için yararlı olacağı düşünülmektedir.  

 Hediye ve bağış: Tüketicinin kullandığı ürünü hediye veya bağış olarak tanıdıklarına veya 

ihtiyacı olanlara vermesi mümkündür. Bu şekilde hediye veya bağışı alanın ihtiyaçlarının 

karşılanmasının yanında; bireyler arası daha güçlü ilişkiler gelişmekte, ürünlerin daha uzun süre 

kullanılması mümkün olmakta (Cruz-Cardenas, 2013), ürünü alandan belirli hizmetler alınabilmekte 

(temizlik, bahçe işleri vb.), ürünlerle ilgili yaşanan karmaşa ve sosyal baskı azalabilmekte, yeni 

ürünlerden yararlanılabilmekte, ürünleri yenileme isteği karşılanabilmekte, daha uygun ürünlerin 

kullanılması mümkün olabilmekte (Cruz-Cardenas vd., 2017), yeni ürünler için alan açılabilmekte ve 

ürünü atmanın verdiği suçluluk duygusu azaltılabilmektedir (Ha-Brookshire & Hodges, 2009). Kısaca 

hediye ve bağış davranışlarının bireyin rasyonel, psikolojik veya ahlaki olarak fayda elde etmesine 

neden olmasından dolayı, mutluluğu olumlu etkilemesi mümkündür.  

 Diğer taraftan tüketicilerin, bağışlanan ürünlerin kullanılmayıp çöpe atıldığına tanık olması 

(Türe, 2014) durumunda, mutluluğunun azalması da mümkündür. Dolayısıyla bağış davranışının, 

ihtiyacı olanların tespit edilmesi için bağış verileni araştırma süreci sonrasında veya güvenilen 

kurum/kuruluşlar aracılığıyla yapılması durumlarına göre mutluluğa etkisinin farklılaşması 

mümkündür.  

 Onararak kullanma: Tüketicinin ürünü onararak kendi çabasıyla (Türe, 2014) veya tamir 

ettirerek kullanmaya devam etmesi mümkündür. Onarma maliyetleri (ücret algılamaları, bekleme, 

seyahat, tartışma, azalan sosyal statü algılamaları vb.), yenilikçilik, tamir hizmetinden beklenen 

memnuniyet, ürünü atmanın neden olduğu çevresel memnuniyetsizlik (McCollough, 2010), ürünün 

modasının geçmesi (Cooper, 2004), kullanılamaz hale gelmesi (King vd., 2006) ve yeni ürünlere verdiği 

paranın karşılığının alınmadığı düşüncesi, onararak kullanma davranışını etkiler (Okada, 2001). 

Pazarlamacıların ödeme kolaylıkları sağlaması, borç bulma olanaklarını artırması ve anlık hazzı teşvik 

etmesi (“Just do it” vb.) de bu davranışı etkileyebilmektedir (Russell, 1997).   

Ürünü onararak veya tamir ettirerek temel veya ikincil işlevler için kullanmanın, çevresel zararları, 

ürünü elden çıkarma maliyetlerini ve yeni ürün satın alma maliyetlerini azaltan bir davranış olarak, 

özellikle çevre duyarlılığı yüksek olan ve tasarruf odaklı bireylerin mutluluğunu etkilemesi mümkündür.  
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Tasarruf odaklılık ve mutluluk   

Düşük tasarruf düzeyi, mevcut ve gelecekte yansımaları olan sosyal bir sorundur. Para tasarrufu belirli 

amacın gerçekleştirilmesi üzere yapılabileceği gibi, sabit ve tutarlı şekilde bireyin yaşam tarzının parçası 

haline gelen bir yönelimi de olabilmektedir. Kişisel tasarruf odaklılık; günlük bazda harcamaların 

dikkatlice takip edilmesi, düşüncesizce para harcanmaması gibi davranışlarla belirlenen “gündelik 

faaliyet” ve özel bir amaç olmadan para tasarruf etme ve para biriktirme amacının her zaman aklın bir 

yerinde olması gibi unsurlardan oluşan “tasarrufçu yaşam tarzı” bileşenleriyle ölçülmektedir (Dholakia 

vd., 2016).  

İnsanların elde ettiği gelirin zorunlu ihtiyaçlar haricindeki kısmını harcamaması mümkündür. Bu da 

insanların sayılardan oluşan paraya sahip olmasına neden olurken, bir mal veya hizmeti tüketmenin 

neden olduğu faydadan yararlanamamasına neden olur (Hsee vd., 2009). Dolayısıyla mutlulukla ilişkili 

olarak incelenmesi gereken diğer bir faktör tasarruftur. Japonya’da 2.178 kişiden elde edilen verilerin 

analiziyle gerçekleştirilen 2015 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre tasarrufun, insanların 

mutluluğunu lunapark ziyareti ve turizm seyahati gibi deneyimsel satın almalardan daha fazla olumlu 

yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Zhang & Xiong, 2015). Ancak gelir mutluluk ilişkisi kısmında 

anlatıldığı üzere,  paranın (Ball & Chemova, 2008) ve parayla birlikte mutlu olmanın göreceli olduğu 

ve özellikle düşük gelir grubunda paranın mutluluğu daha fazla etkilediği göz önünde 

bulundurulduğunda tasarruf yapma eğiliminin neden olduğu mutluluğun, belirli gelir veya varlık 

düzeyine ulaştıktan sonra azalması mümkündür.  

 

Sonuç ve öneriler 

Araştırmalar, gelirin, tüketilen ürünlerin, tüketim şekillerinin ve tasarruf odaklılığın yaşam mutluluğuyla 

ilişkisi olabileceği fikrini desteklemektedir. Ancak ürünü elden çıkarma davranışlarının, bireyin 

mutluluğuyla ilişkisinin incelenmediği görülmekte, ürünü elden çıkarma davranışlarının özelliklerine 

göre farklı etkilerin ortaya çıkabileceği ileri sürülmekte ve bu etkilerde tasarruf odaklılık başta olmak 

üzere çevresel duyarlılık gibi değişkenlerin düzenleyici rol üstlenebileceği tartışılmaktadır.  

Tasarruf odaklılık ve ürünü elden çıkarma değişkenlerinin birlikte ele alındığı araştırmaların 

gerçekleştirilmesi, konunun aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü, ürünü çöpe atma, geri 

dönüşüme katma, hediye/bağış ile başkalarına verme ve onararak kullanma gibi davranışlar, bireyin 

tasarruf kabiliyetini etkilemektedir. Harcamalarını daha dikkatli gerçekleştirmek ve sürekli birikim 

yapmak isteyen bireylerin, ürünü elden çıkarma davranışlarıyla bu isteklerine katkı sağlaması 

mümkündür. Örneğin tasarruf odaklı birey, ürünü ikinci elde uygun şartlarda satarak kazanç elde 

edebildiğinde, diğerlerine bağış yaparak bazı hizmetleri ücretsiz alabildiğinde veya onararak 

kullandığında daha az maliyetlere katlanmak zorunda kaldığında, tasarruf etmeyle ilgili isteklerine de 

katkı sağlamış olacaktır. Bununla birlikte, ürünü elden çıkarma davranışlarının, bireyin çevresel 

duyarlılıkla ilgili isteklerinin karşılanmasına katkı sağlaması ve dolayısıyla mutluluğunu artırması 

mümkündür.  
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The Effects of Sharing Economy on Non-Aviation Revenues at 

Airports and Analysis of Non-Aviation Revenues of Turkish 

Airports 
 

 

In recent years, traditional consumption habits have started to change with the effect of 

technology. Instead of having consumer goods, the community started to use the option of 

renting or sharing. The share economy business model, which has been used in every field 

has shown its first and most effective form in the field of transportation.  Passengers have 

begun to choose from the traditional commercial taxi option to the ride hailing option. 

Vehicle parking and renting operations which constitute the most important item of non-

aviation revenues, also started to change after the new business model. In this study, the 

concept of sharing economy was explained and the effects of ride hailing business model on 

non-aviation revenues were investigated. 
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Introduction 

The concept of sharing is as old as human civilization. It has existed for centuries, but lately it has 

attracted much attention as digital technologies provide a space for sharing and collaboration. The idea 

of sharing products or temporary services is not new either. Public libraries emerged in the 18th century 

and allowed people to borrow and loan books to their neighbors. Today, widespread internet access and 

increasing technological comfort with online commerce have enabled the same principles to be scaled 

to global platforms (Le Jeune, 2016, p. 1). For many years, trade followed a linear path; manufacturers 

produce, distribute distributors, and customers use these products as end-of-life. However, this approach 

has started to change. For the last decade, people have begun subscribing to a new consumption model 

where temporary access to goods and services is preferred over actual ownership (Gesing, 2017, p. 3). 

With the sharing model, which is widespread in developed countries and spread all over the world day 

by day, people can use cars, houses, bicycles, electronic goods and sports equipment   such as renting 

or sharing for a certain fee. Today, sharing platforms such as Uber in renting vehicles and Air BnB in 

renting accommodation are the most well-known (Biber, 2017, p. 1). By renting or sharing a car, 

travelers are now free to search for parking for their own vehicles at the airports, to waste time with 

public transport, or to deal with taxi fares in a foreign country. Although this seems to make sense for 

passengers, this is not the case for airport operators. The incomes of the airports do not only consist of 

the flight service provided to the passengers. Developments in the field of modern air transport are 

increasingly changing the role of airports and perceptions of travelers and consumers. The common 

interaction of factors such as the modernization of airports and other possibilities of travel, increased 

low-cost carriers, increased competition between airlines, ease of buying tickets and changes in travel 

habits have changed the world (Fasone, Kofler, & Scuderi, 2016; Graham, 2009). 

In this study, it is aimed to explain the sharing economy conceptually and to analyze the effects of the 

vehicle sharing business model, which is the biggest and most important activity of the sharing economy, 

on the non-aviation income of airports in the world and to analyze the non-aviation income in Turkey. 

 

Literature review 

Academic attention in the sharing economy has increased in recent years. The economic model has been 

examined in many contexts. Ayazlar (2018) examined the reflections of the sharing economy on the 

tourism industry and in his study, some positive and negative effects on the tourism sector were 

discussed in terms of environmental, social and economic aspects. Özdemir and Çelebi (2018) by 

revealing the capacity of cities in Turkey Airbnb companies of scale in the research, have interpreted in 

the context of the sharing economy in general. In his study where Uber searched for solutions to legal 

problems, Yetim (2015) suggested not to be closed to innovations. Kişi (2018) examined Uber in the 

field of transportation of the sharing economy and reached conclusions on increasing the reliability of 

the sharing economy. Schor (2016) discussed the sharing economy, Zervas et al. (2017) investigated the 

impact of the sharing economy on the hotel industry, Ert and his friends (2016) analyzed the trust and 

reputation in the sharing economy. 

 

The Concept of Sharing Economy 

In recent years, the sharing economy has a significant impact on labor, industry and distribution systems, 

transforming economies and the way they do business, especially through the Internet, as a disruptive 

innovation made possible by new technologies (Ferrell, Ferrell, & Huggins, 2017; Heinrichs, 2013; 

Ritter & Schanz, 2019). Sharing Economy is a socio-economic environment assembled around the 

sharing of human and material resource (Hasan & Birgach, 2016). According to another definition, it is 

the consumption of goods, services and trades, produced and distributed by different people and 

organizations (Matofska, 2014).  
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Botsman and Rogers (2011), defined the sharing economy as the activities of providing, giving or 

sharing access to coordinated interpersonal goods and services through community-based online 

services. The emergence of the sharing of economic platforms is based on providing economic, social 

and environmental benefits by using existing resources more efficiently and reducing waste (Guyader 

& Piscicelli, 2019, p. 1060). 

Dredge and Gyimóthy, (2015) listed the economics of sharing around three simulations: economic 

system models, human coexistence, and productivity, listing 17 terms of sharing economy, including 

social sharing, cooperative consumption and peer-to-peer economy. 

Table 1. Types of Sharing Economy    

(Sharing Economy, Shareconomy) It is the phenomenon of transforming unused or 

underused assets of individuals into productive 

resources (Kişi, 2018). 

  (Collaborative Consumption) Cooperative Consumption means the co-ordination of 

the acquisition and distribution of a resource for a fee 

or other compensation (Belk, 2014, p. 1595). 

  (Collaborative Economy) It is an economic model where ownership and access 

are shared among companies, enterprises and people 

(Owyang, Tran, & Silva, 2013). 

  (Gig Economy) It is a form of short-term work and payment by tasks 

that match suppliers and consumers on a business 

basis to support trade on demand (Donovan, Bradley, 

& Shimabukuru, 2016, p. 1). 

  (Platform Economy)  Inclusion of anything supported by technology-

centric platforms (Kenney & Zysman, 2016). 

  (On-Demand Economy) It is a way of working that focuses on the “on 

demand” ( immediate and access-based) supply of 

goods and services. (Rinne, 2017). 

  (Peer-to-Peer (P2P) Economy) Peer-to-peer economy means a central economic 

model with no formal market place for the purchase / 

sale of assets or services (Martin, 2017). 

 

When we evaluate with the above definitions, sharing economy is the fact that people present their 

excessive possessions or idle goods, rooms, car seats during the journey to the service of others for 

certain fees. 

Table 2. Examples of the Sharing Economy Platforms 

Examples of the Sharing 

Economy 

Well-Known Sharing Economy Companies 

Transportation  Uber, Bla Bla Car, Lyft Ola 

Spaces Airbnb, Couchsurfing, Home Away 

Skills/Talent Taskrabbit, Upwork 

Financing Lendingclub, Zopa 

Health Cohealo  

General Goods Letgo  

Learning Coursera, Khanacademy 

Source: (Martin, 2017). 

Table 2 shows the well-known companies operating in the fields of sharing economics. 
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Figure 1. Sharing Economy Business Model 

 

Source: (Business Model Toolbox, 2019) 

Vehicle Sharing Business Model 

As understood in the sharing economy business model shown in Figure 1, the basis of the economy is 

based on the fact that the proprietor and the requester who wish to use this asset can match each other 

on an online platform. The fact that the Uber brand is the most striking point among consumers is due 

to the fact that ‘shared transport’ services start to disturb the transportation market to a great extent and 

that ‘passenger transport’ services are only one of the few shared mobility options.  In fact, there are 

different business models that are similar; 

Car-sharing services allow drivers to rent a car for a few hours a day.  Ride-sharing services allow 

passengers to share their journey with others on the same route. 

Ride-hailing are services that use online-enabled platforms to connect passengers and local drivers using 

personal tools such as Uber. 

Bike-sharing is a service similar to vehicle sharing where users pay certain amounts to rent bicycles for 

an hour or two. 

Since the start of the vehicle recall industry in 2009, Uber, Lyft, Didi, Ola and dozens of smaller 

companies have taken millions of customers together to billions of journeys.  

These companies, also known as the Transportation Network Companies (hereafter ‘‘TNC’’), run 

mobile platforms that meet drivers and passengers in real time. These companies rely on hundreds of 

thousands of individual drivers to serve, often independently. These drivers take their own vehicles, 

choose when and where to go and bear the risks and costs of driving (Zoepf, Chen, Adu, & Pozo, 2018). 

Uber Technology Company, the best-known share-economy company in the transport sector, was 

founded in March 2009 by Travis Kalanick and Garrett Camp as UberCab, an American company based 

in San Francisco, California. After being officially announced in San Francisco in 2011, they changed 

their name from UberCab to Uber the same year (Paronda, Regidor, & Gaabucayan-Napalang, 2017). 
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 As a platform-based company, Uber's business model consists of Uber drivers who use their cars to 

transport customers who want to move. The on-demand driving service operated by Uber platforms 

mobile platform only works by linking drivers with customers who are traveling with their 

requests.  After its first launch in San Francisco, in May 2011 it expanded rapidly to various US cities, 

including New York, Chicago and Washington, DC. As of February 2018, service is provided in 633 

cities worldwide (Kim, Baek, & Lee, 2018). 

 

Airport Revenues 

The revenues of the airports are divided into two classes according to the status of the services provided: 

Aviation income directly related to flight service and non-aviation income that does not directly concern 

flight. Aviation income consists of landing fees (including lighting and approach / airport control fees), 

passenger service fees, parking and hangar fees, security fees, noise prevention fees, and other fees in 

air traffic operations. Revenues from non-aviation activities: aviation fuel and oil concessions (including 

production fees) comprise restaurants, bars, cafeterias and catering services, duty free shops, car parking 

fees, rentals and other concessions and commercial activities operated by the airport (ICAO, 2013). 

Table 3. Aviation and Non-Aviation Services 

Aviation Services Non-Aviation Services 

Operational Services Handling Services Commercial Services 

Air traffic control Aircraft cleaning Duty-free sales 

Meteorological services Fuel supply Other store sales 

Communication Loading and unloading luggage Restaurants and bars 

Security services Loading and unloading of 

cargo 

Accommodation services 

Fire and health services Passenger transactions Banks 

Runway, apron and taxiway 

maintenance 

 Car parking services 

Aircraft Parking and Hangar 

Services 

 Car rental services 

Source: (De Almeida, 2012) 

While many countries are moving towards the privatization of some of the public airports, non-aviation 

activities have become increasingly important for airports in the last 20 years. On average, non-aviation 

revenues now account for about half of all revenues (Basso & Zhang, 2010; Graham, 2009; Kratzsch & 

Sieg, 2011). Airline passengers use public transportation, taxis and private vehicles to reach the airports, 

and nowadays they have started to use the car sharing option. The use of transport companies such as 

Uber and Lyft is increasing day by day. Since customers prefer car sharing companies to travel to and 

from airports, parking demand and other transport options are reduced, which leads to lower airport 

revenue (Walker, 2018). As more and more people embark on a journey, it is expected that taxi and 

rental car revenues at airports will show a significant decline. According to media reports, the increase 

in passenger transport by car sharing companies is remarkable. At the McCarran International Airport 

in Las Vegas, car-sharing companies increased more than doubled in April compared to a year ago, but 

taxi (yellow cab) revenue fell almost 13 percent. Rental car revenue in 2017 dropped from $ 48 million, 

$ 46.3 million last year at San Francisco International Airport, where vehicle sharing companies 

accounted for more than two-thirds of commercial passenger transport in May 2017 (Bergal, 2017). 
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Figure 2. Use of Transportation Modes in The United States (USA) 

 

Source: (Walker, 2018). 

As shown in Table 4, it is shown that transportation applications called vehicle calling services in the 

USA undertake both taxi and car rental in proportion to total land transportation transactions. For 

example, in 2014, 36% of the transportation transactions were carried out by taxis, 55% by car rental 

companies and 9% by car sharing companies, while in 2017, vehicle sharing companies increased their 

transportation share to 63%. 

Vehicle sharing option increases the preference for passengers and reduces the cost. However, this trend 

may create uncertainty for airport operators and investors, who are beginning to see their impact on 

financial performance and infrastructure investment decisions. When we consider the functions of 

airports to provide services not only for flight purposes but also to the business and life world, those 

who do business as a resident may be affected by the negative aspects of the sharing economy. 

Figure 3. Transportation Preferences to San Francisco International Airport 

 

Source: (L.E.K, 2018) 
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Vehicle sharing companies Uber and Lyft increased their share of bringing passengers to San Francisco 

International Airport from 4% in 2014 to 29% in 2017. In the process of getting about one-third of 

passengers arriving at San Francisco International Airport, these companies have reduced the share of 

all other modes - not only taxis and rental cars, but also the share of door-to-door vans and public 

transport. (Table 7). 

Figure 4. Number of Vehicle Sharing Users In European Union (EU) Countries 

 

Source: (Statista, 2019) 

Automobile sharing in Europe began in 1948 in Zurich (Switzerland), until 1998 with a cooperative 

known as Sefage. The main purpose of Sefage was to provide access to vehicle mobility to people who 

could not afford to buy vehicles. Later, a number of other car sharing attempts were made in Europe, 

but eventually the operations had to be stopped. The modern form of vehicle sharing began in 

Switzerland and Germany in the second half of the 1980s. It has spread to Europe and the rest of the 

world with significant developments in the early years of the 21st century (Franckx & Mayeres, 2016; 

Shaheen, Cohen, & Jaffee, 2018). As can be seen in Table 8, vehicle sharing in EU countries is 

increasing every year. 

 

Income Distribution and Car Sharing Turkey Airports in Turkey 

The aviation industry in Turkey, is developing to grow recent year. As a result of increasing aviation 

activities, the existing airports remained inadequate. As a result of insufficient response of Istanbul 

Atatürk Airport to the demand, Istanbul Airport was built. In 2018, Istanbul Ataturk Airport saw nearly 

68 million passengers while the total number of passengers using the airline by the end of 2018 in Turkey 

has reached 210 million (DHMİ, 2018). 
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Figure 5. Distribution of Istanbul Atatürk Airport Revenues (2008-2015) 

 

Source: (Battal & Bakir, 2017) 

Atatürk Airport aviation revenues are shown in Table 9. Non-aviation income accounts for more than 

half of all aviation income. Non-aviation income was higher than aviation income in all years. 

Management and sustainability of such a large source of income is important for airport operations. 

Future changes in market and economic activities and differences in customer behavior should be closely 

monitored by airport managers. 

Figure 6. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya, Bodrum 

Airports Parking Revenues (Million €) 

 

Source: (TAV, 2019) 

Five of the largest airports in Turkey parking revenues are shown in Table 10. There has been an increase 

in parking revenues every year. Uber, first of the car-sharing company started its operations in Turkey,  
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has launched the first service as  UberBlack in 2014 (Ferah, 2014). Initially, UBER drivers were working 

with the D2 Certificate (Certificate of Domestic Non-Scheduled Passenger Transport) as registered to 

other tourism companies. In the following days, commercial taxi owners were reacted and asked to stop 

their activities. 

The government ordered a change in the Road Transport Regulation (fourth paragraph of Article 30 of 

the Road Transport Regulation published in the Official Gazette dated May 25, 2018 and numbered 

30431)  to increase the fines applied to D2 certificate holders who illegally serve as taxis on May 25. 

According to the new rules, a D2 certificate holder company caught carrying passengers illegally will 

be fined 3,006 liras. If the offense reoccurs then the certificates related to all of the company vehicles 

will be revoked and the company will be put on a blacklist for two years, making it unable to apply for 

a certificate (Ataer, 2018). 

Conclusion 

The changing economy and trade has also affected our daily lives. The sharing model in the consumption 

and service economy has led us to use what we have more effectively and efficiently. In their book 

Sharing Cities: An Urban Commons For The Digital Age, McLaren and Agyeman (2015) describe ‘‘a 

healthy urban community is one in which the rich diversity of cultures is recognised, difference 

respected, and contact between those cultures enabled and encouraged’’.  Although the concept of 

sharing is as old as humanity, many of the possibilities offered by the digital tools of the sharing 

economy are still not fully understood. Schumpeter's creative destruction appears as ‘sharing’. Instead 

of resisting change, it would be best to try to turn this model into an innovation and an opportunity. 

In this study, the types of sharing economy, business models and vehicle sharing in transportation 

activities are examined. Ride hailing business model, rapidly spreading and adopted all over the world, 

when compete with the taxi industry who work as resident in Turkey has attracted great response. After 

these reactions, necessary arrangements were made and the ride hailing sector was not officially banned, 

but was put on the back burner.  However, new plans and initiatives should be made to turn technological 

innovations that make this kind of life easier.  In innovations that meet the needs of the society, it is 

necessary to follow the process of “watch, visual, harmonize, transform, use, make life easier” as 

explained by Yetim (2015)   and keep up with the developing world. In order to advance the changing 

understanding of economy, it is necessary to encourage service providers to participate more in the 

sharing economy by rewarding their activities and service quality and thus ensuring that their objectives 

are appropriate to the service provider (Kumar, Lahiri, & Dogan, 2018). Cities that benefit from sharing 

economics models can establish partnerships to influence and shape the culture of ‘‘sharing and 

collaboration’’ in all industry sectors, as in the transport and accommodation sectors. It is critical to 

understand the hidden dangers and potentials of the sharing economy. If managed well, the sharing 

economy will have a transformative effect on cities. The sharing economy can strengthen a sense of 

community by stimulating the economy, communicating people, facilitating neighborhood, utilizing 

resources in the most efficient manner, and improving the environment. 
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