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ÖN SÖZ 

Günümüzün şartları işletmelerin doğru, etkili ve hızlı kararlar 

vermelerini gerektirmektedir. Teknolojinin hayatın her alanıyla 

bütünleşmiş vaziyete gelmesi ve dijitalleşme ise karar verme sürecinin 

büyük oranda veriye odaklı hale dönüşmesiyle sonuçlanmıştır. 

İşletmeler daima gerek kendi organizasyon yapıları, gerek ürettikleri 

çıktılar gerekse müşterileri ile ilgili veriler üretmektedirler. Verilerin 

hız, hacim, çeşitlilik, değer gibi niteliklerinin artması büyük veri 

kavramını ortaya çıkarmıştır. Üretilen verilerin analiz edilerek bilgiye 

dönüştürülmesi,  elde edilen bilginin işletmeye katma değer haline 

getirilmesi gerekmektedir. O halde veri analizi, işletmelerin önem 

vermesi gereken konuların başında gelecektir. Bu nedenle istatistik, 

veri madenciliği, veri depolama, metin madenciliği, yapay zekâ, 

makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi alanlar günümüzün popüler 

konularındandır. 

Veri analizinin malzemeleri, yani verilerin kaynakları da en az 

kendileri kadar çeşitlenmiş bulunmaktadır. İşletmelerin finansal 

tabloları, müşteri bilgileri, ürünlerle ilgili kayıtlar alışık olduğumuz 

veri kaynakları iken, özellikle 4G gibi ağ teknolojilerinin gelişmesiyle 

birlikte, sabit veya mobil cihazların, makinelerin ve yazılımların 

ürettiği veriler söz konusudur. Sosyal medya içerikleri, konum 

verileri, barkod, RFID gibi etiketleme teknolojileri, kamera kayıtları, 

e-ticaret verileri, mobil uygulama verileri, elektronik müşteri iletileri, 

dijital bankacılık işlemleri, robotlar, blok zincirler ve şifreleme 

işlemleri artık yoğun olarak hayatın her alanındadır. Buralardan elde 
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edilen veriler yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olarak sayı, 

metin, simge, ses, görüntü, video gibi farklı formatlarda olduğu için 

veri analizi yöntemleri de gün geçtikçe artmakta ve gelişmektedir. 

Veri analizi ile beraber; nesnelerin interneti, akıllı sistemler, robotlar, 

sanal ve artırılmış gerçeklik, bulut bilişim, siber fiziksel sistemler ve 

blok zincir gibi bileşenler ise ‘dijital işletme’ kavramını doğurmuştur. 

Bu gelişmelerin anlamı ise klasik yöntemlerle yönetim, örgütsel yapı, 

pazarlama, müşteri ilişkileri, üretim yapısı ve diğer işletme 

bileşenlerine yaklaşımlar geliştirilemeyeceğidir. Şurası açıktır ki bir 

paradigma değişimi söz konusu olup rekabet edebilmek için artık 

işletmeler veriye ve dijitalleşmeye önem ve öncelik vermek 

durumundadır. 

Bu kitap, işletmelerde güncel gelişmeler ışığında öne çıkan ve 

dijitalleşmeyle beraber sıkça kullanılan; yapay zekâ, sosyal medya 

analizi, dijital bankacılık, kripto para, mobil pazarlama gibi 

kavramları teorik ve uygulamalı olarak bir araya getirmektedir. 

Yazarlar kendi alanları açısından kavramları incelerken, konunun 

uygulamalarına da çeşitli araştırma ve veri analizi yöntemleri ile 

yaklaşarak okuyuculara sunmaktadırlar. Bu anlamda hem kavramsal 

olarak, hem araştırma yöntemleri ile ele aldıkları konulara yeni bakış 

açıları geliştirmektedirler. Ayrıca benzer konularda kullanılan farklı 

yöntemler kitabın içeriğine zenginlik katmaktadır. 

Kitabın birinci bölümünde, veri analizinin en yoğun olduğu işletme 

alanlarından biri olan pazarlamada yapay zekânın kullanımı örneklerle 

sunulmuştur. İkinci bölümde, işletmelerde önemi çok tartışılmaz olan 
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kurumsal itibar kavramı açıklanarak, sosyal medya kullanımı ile 

kurumsal itibar algısı ilişkisi bir alan araştırmasının verileri üzerinde 

yapılan korelasyon analizleri yardımıyla incelenmiştir. Üçüncü 

bölümde, sosyal medya hesaplarının halkla ilişkiler iletişim modelleri 

bağlamında kullanımı içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Dördüncü bölümde ise sosyal medyanın pazarlamada kullanımı 

araştırılmıştır. Çalışma, sosyal medyanın yalnızca müşterilerle iletişim 

boyutunun bulunmadığını örnekleriyle ortaya koymaktadır. Beşinci 

bölümde, dijitalleşmenin ivmelendiği COVID-19 pandemi dönemiyle 

ilgili bir araştırma yapılmıştır. Bu dönem sağlık yanında küresel 

düzeyde ekonomi ve finansta da daralmanın yaşandığı bir zaman 

dilimi olmuştur. Yazarlarımız, uygulanan sağlık tedbirleri ve 

kısıtlamalar nedeniyle işlem hacminin çok arttığı dijital bankacılık 

kullanımı ile finansal refah algısı arasında kurdukları ilişki modelini, 

fark testleri, korelasyon ve düzenleyici etki analizi ile 

incelemektedirler. Altıncı bölümde, blok zincir teknolojisinin finansal 

uygulamalarından biri olan ve geleceği çokça tartışılan kripto paralar 

konusunda Türkiye’de yazılan lisansüstü tezler ile ilgili bir içerik 

analizi yapılmıştır. Yapılan araştırma, işletmelere bilgi üreten 

akademide konunun nasıl karşılık bulduğuna dair önemli ipuçları 

içermektedir. Son olarak yedinci bölümde ise, alışveriş 

alışkanlıklarının hızla kaydığı mobil cihazların ve uygulamaların 

kullanımı ile tüketici davranışları arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. 

Bu bağlamda kullanıcılarından ölçekler yardımıyla elde edilen veriler 

analiz edilerek, mobil pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışları 

üzerindeki etkisi algılama, tutum, satın alma niyeti ve davranış 
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değişkenleri bağlamında incelenmiş, aralarındaki ilişkiler yapısal 

eşitlik modeli ile test edilmiştir. 

Şüphesiz bu kitabın ortaya çıkmasında en büyük katkı bölüm 

yazarlarımızındır. Kendi sorumlulukları ile hazırladıkları kitap 

bölümleri, editör tarafından, bölüm içeriklerine müdahale etmeden 

ortak biçimsel standartlarda bir araya getirilmiştir. Bölümlerini 

başarıyla ve titizlikle hazırlayan sayın yazarlarımız; Doç. Dr. A. Buğra 

HAMŞIOĞLU’na,  M. Murat NALCI’ya, Doç. Dr. Zehra TÜRK’e, 

Dr. Mustafa YALÇIN’a, Doç. Dr. İbrahim BOZACI’ya, Doç. Dr. 

İsmail GÖKDENİZ’e, Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI’na, Dr. Nihat 

ARABACI’ya, Dr. Burcu DOĞAN’a, Erdem HİLAL’e ve Dr. Günay 

KURTULDU’ya teşekkürlerimi sunarım. 

Yayımlanmasında emeği geçen İksad Yayınevi yetkililerine ve 

çalışanlarına teşekkür ederken, “Dijital Çağda İşletmeler ve Veriye 

Dayalı Uygulamalar” kitabının iş hayatına ve akademik dünyaya katkı 

sunmasını dileyerek saygılarımı sunuyorum. 

Dr. Muhammet ATALAY 

Aralık, 2021 

Kırklareli 
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GİRİŞ 

Son 10 yıllık süreç düĢünüldüğünde kamu ve özel sektörde dijital bir 

dönüĢüm olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle son 2 yılda Kovid-19 

Pandemisi‟nin yarattığı etkiyle birlikte bu dönüĢüm daha da çok 

ivmelenmiĢtir denilebilir. Neredeyse tüm sektör ve kurumlardan 

yöneticiler iĢlerini dijital ortama taĢımak için kafa yormakta ve kamu 

erki de iĢletmeleri dijitalleĢmeye teĢvik etmektedir. Yapay zekâ da bu 

dönüĢümün aktörlerinden biri olarak süreçte rol oynamaktadır 

(gmka.gov.tr).  

Yapay zekâ uygulamaları makine ve robotların kendi zekâlarına sahip 

olmaları yoluyla çeĢitli iĢ süreçlerine müdahale ederek onları daha 

verimli hale getirmektedir. Yapay zekâ artık filmlerde görülen bir 

ütopya olmaktan ziyade sürekli geliĢen ve hayatımızın her alanına 

dâhil olan bir gerçeklik olmaya baĢlamıĢtır (Nabiyev & Erümit, 2020).  

Yapay zekâ kullanıldığı alanlarda tıpkı bir insan gibi hareket etmekte 

ve kendi baĢına kararlar alarak iĢ süreçlerine katkıda bulunmaktadır. 

Temel amacı tüketici ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak 

mal ve hizmetin üreticiden tüketiciye ulaĢana kadar ve sonrasındaki 

sürede üstün değer yaratmak olan pazarlama alanına yapay zekânın 

ortaya çıkardığı geliĢmeler etki etmektedir (Sterne, 2017). Özellikle 

içinde bulunduğumuz tüketicinin sesinin önem arz ettiği pazar yönlü 

dönemde (Durukan & HamĢıoğlu, 2015) rekabet ortamında ön plana 

çıkmak için iĢletmelere çözümler sağlamaktadır.  
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Bu çalıĢma kapsamında önce yapay zekâ kavramı ve geliĢimi ele 

alınmıĢ; ardından günümüzde pazarlama kavramının geldiği noktaya 

değinilerek pazarlamada yapay zekâ kullanımı ele alınmıĢtır. 

1.YAPAY ZEKÂ KAVRAMI 

Bilgiye dayalı geliĢim sonucu teknolojide yaĢanan ilerlemeler akıllı 

sistemler olarak da adlandırılabilecek (Türkiye BiliĢim Derneği, 2020) 

yapay zekâ kavramını ortaya çıkarmıĢtır (Önder, 2020). Yapay zekâ 

akıl gerektiren görevleri yerine getirmek amacıyla tanımlama, akıl 

yürütme ve öğrenme gibi iĢlemlerin bilgisayarlar aracılığıyla 

gerçekleĢtirilmesidir (Hilker, 1986). Yapay zekâ bilgisayar bilimi 

aracılığıyla akıllı davranıĢın otomatikleĢtirilmesi olarak 

değerlendirilebilir (Luger & Stubblefield, 1993). Yapay zekâ; 

genellikle insana özgü nitelikler olarak değerlendirilebilecek akıl 

yürütme, anlamlandırma, genelleme ve geçmiĢ deneyimlerden 

öğrenme gibi zihinsel görevler gerektiren iĢlemlerin bir bilgisayar ya 

da bilgisayar güdümlü bir makine tarafından yapılmasıdır (Nabiyev, 

2021).  Zihin tasarımı olarak da adlandırılabilecek süreçte semantik 

bilgisayarların geliĢtirilmesi yoluyla girdi anlamlandırılır ve 

kullanılabilir hale getirilir (Beedle, 1998).  

Yapay zekâyla amaçlanan Ģey bilgisayarlara öğrenme yeteneği 

kazandırılarak insan zekâsı gibi davranabilmelerini sağlamak ve 

böylece insanların hayatını kolaylaĢtırabilecek uygulamalarda 

bulunabilmektir (Serhatlıoğlu & Hardalaç, 2009). Bu anlamda yapay 

zekâya sahip cihazlar fiziksel ve sanal ortamlardan veri toplayabilir, 
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verileri kullanarak akıllı iĢlemler yapabilir ve bu iĢlemler sonucunda 

eylem üretebilirler (Türkiye BiliĢim Derneği, 2020). 

2. YAPAY ZEKÂ KAVRAMININ GELİŞİMİ 

Tarih boyunca insanlar bilgi ve tecrübenin gücünden yararlanarak 

hayatlarını kolaylaĢtıracak tasarımların icadında ve geliĢiminde 

bulunmuĢlardır. Modern anlamda yapay zekâ bilgisayarlarla birlikte 

ele alınan bir kavram olarak değerlendirilse de insanlık tarihi boyunca 

akıllı makine örneklerine rastlanılmaktadır (Buchanan, 2005). Örneğin 

18. Yüzyılın ikinci yarısında Wolfgan von Kempelen tarafından 

“Türk” isimli sözde otonom satranç oynama makinesi icat edilmiĢ ve 

bu icat zekânın makinelerde kullanılmasına yönelik ilk adımlardan biri 

olmuĢtur (Glaeser & Strouhal, 2000; Aydın, 2013). Bu bölümün 

devamında yapay zekânın son yüzyıldaki geliĢimi ele alınmıĢtır. 

2.1. 20 ve 21. Yüzyılda Yapay Zekâ 

1943 yılında Warren McCulloch ve Walter Pitts sinir ağları için bir 

hesaplama modelini geliĢtirmiĢlerdir. 1950 yılında Alan Turing “Bilgi 

ĠĢlem Makineleri ve Zekâ” isimli bir çalıĢma yayınlanmıĢtır (Lowe & 

Lawless, 2021). Bu geliĢmelerin ardından 1955 yılında yapay zekâ ilk 

kez “John McCarthy”, “M.L. Minsky”, “N. Rochester” ve “C.E. 

Shannon” tarafından Rockefeller Vakfına yapılan bir destek isteği 

metninde kelime olarak geçmiĢtir (Mauro & Valigi, 2020). Bu destek 

isteğinin ardından 1956 yılında Dartmouth Üniversitesi‟nde “Yapay 

Zekâ ÇalıĢtayı” düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢtayda makinelerin insanlar 

gibi düĢünebileceğine dair tartıĢmalar ele alınmıĢtır (Mueller & 
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Massaron, 2018). Etkinlik iĢbirliği anlamında beklentileri karĢılamasa 

da yapay zekânın bir araĢtırma disiplinine dönmesinde ilk önemli 

adımlardan biri olmuĢtur (Moor, 2006).  

1950‟li ve 70‟li yıllar arasında makine öğrenme algoritmaları 

geliĢtirilmiĢ ve bilgisayarların daha ulaĢılır hale gelmesi, daha fazla 

depolama alanına sahip olması ve daha hızlı hale gelmesi bu 

geliĢimleri desteklenmiĢtir. “Genel Problem Çözücü” ve “ELIZA” 

gibi ortaya çıkarılan programlarla birlikte problem çözme ve konuĢma 

dilini yorumlama hedeflerine yönelik önemli adımlar atılmıĢtır 

(harvard. edu, 2017).   

1974 ve 1980 yılları arasında bilgisayarlarla ilgili çeĢitli teknik 

sorunlarla karĢılaĢılsa da 1980 yılından sonra uzman sistemler ortaya 

çıkmıĢtır. Uzman sistemler çeĢitli iĢletme süreçlerinde yer alarak iĢ 

verimliliği konusunda fayda sağladılar ve sağlamaya devam 

etmektedirler (Kessler & Talbot, 2014).  

1997 yılında IBM tarafından geliĢtirilen “Deep Blue” isimli satranç 

oynama uygulaması birçok satranç dünya Ģampiyonluğu bulunan Gary 

Kasparov‟u yenmiĢtir (Britannica, 2021). 

4. Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) sonucu siber sistemlerle fiziksel 

sistemler bütünleĢmiĢ hale gelmiĢ ve otomasyon daha da çok 

geliĢmiĢtir (Kılıç & Alkan, 2018). ġu an içinde bulunduğumuz büyük 

veri çağı içerisinde birçok alanda yapay zekâyla karĢılaĢılmaktadır. 

Günümüzde insanlarla konuĢan, onları telefonla, vb. cihazlarla 

arayabilen ve iletiĢim kurabilen yapay zekâ sistemleri mevcut ve 



 
 11 

önümüzdeki 20 yıl için araba veya üretim makinaları gibi birçok Ģeyin 

insan olmadan kullanımı söz konusu olmaya baĢlayabilir (harvard.edu, 

2007). 

 

Şekil 1. Yapay Zekânın GeliĢimi (Bu Ģeklin hazırlanmasında ġeklin Ġçinde 

Verilen Kaynaklardan YararlanılmıĢtır) 
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3. GÜNÜMÜZDE PAZARLAMA 

Pazarlamanın günümüzde taĢıdığı anlamı ele almak adına geçmiĢten 

bu zamana uğradığı dönemsel değiĢiklikler ve geliĢimlere bakmak 

gerekebilir. Amerikan Pazarlama Birliğince yapılan en güncel 

tanımlardan biri “Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak 

toplum için değeri olan teklifleri oluşturma, iletme, sunma ve alışveriş 

etme etkinliği sürecidir” Ģeklindedir. (ama.org, 2017). KiĢilerin insani 

ve sosyal ihtiyaçlarını kârlı bir Ģekilde karĢılamak pazarlama olarak 

değerlendirilebilir (Kotler & Keller, 2003).  

Bu anlamda esas itibariyle her iki taraf için kâr etmeyi temel alan 

pazarlama tarihi süreç içerisinde bu sürecin tarafları bağlamında 

değiĢiklikler yaĢamıĢtır (AltunıĢık, Özdemir & Torlak, 2017). Bu 

süreç ġekil 2‟de gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 2. Pazarlamanın GeliĢim Süreci (Tekin, 2014; Bahçecik, 2019; Blythe, 2001; 

Kotler, Kartajaya ve  Setiawan, 2010‟dan yararlanılarak oluĢturulmuĢtur) 
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 20. yüzyıl baĢlarında aktif bir anlayıĢ olan üretim anlayıĢında 

arz kısıdı olması nedeniyle tüketicinin görüĢleri ikinci plandadır 

ve önemli olan yüksek üretimle kitlesel dağıtım sağlamaktır.  

 Üretim imkânlarının biraz daha geliĢmesiyle arz ve talebin daha 

dengeli hale gelmesi sonucu ürün anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır. Ürün 

anlayıĢında amaç rakiplerden daha iyi ürün çıkarmaktır  

 Sanayi Devrimi sonucu üretimde yaĢanan geliĢmelerle birlikte 

ortaya çıkan satıĢ anlayıĢıyla ürünün iyi olmasıyla birlikte iyi bir 

satıĢçı tarafından sunulması da önemli hale gelmiĢtir (Tekin, 

2014).  

 Pazarlama anlayıĢıyla birlikte tüketicinin görüĢleri önemli hale 

gelmiĢ ve üretici kendi istediğim ürünü üretirim anlayıĢından 

satabileceğim ürünü üretirim anlayıĢına geçmiĢtir (Bahçecik, 

2019).  

 ĠliĢkisel Pazarlama dönemiyle birlikte pazarlamanın odağını 

değiĢim oluĢtururken bu anlayıĢa göre değiĢimin yerini taraflar 

arası iliĢkiler almaya baĢlamıĢtır. Alıcı ve satıcı arasında 

iĢlemsellikten ziyade iliĢkisellik daha önemli olmuĢtur (Blythe, 

2001).  

 70 ve 80‟li yıllarda artan düzensiz ĢehirleĢme, köyden kente göç 

ve iĢletmelerin sadece kâr odaklı bakıĢ açısı toplumun sosyal ve 

çevreyle ilgili problemler karĢısında Ģirketlere tepki 

göstermesiyle sonuçlanmıĢtır. Bu dönemde insanlar sadece 

tüketici olarak görülmek yerine çevresindeki geliĢmeleri 
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önemseyen ve duyguları olan varlıklar olarak ele alınmıĢlardır 

(Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2010). 

Yukarıdaki dönemler bağlamında geçmiĢten günümüze bakıldığında 

pazarlama anlayıĢının baĢlangıcında daha çok Ģirketlerin söz sahipliği 

söz konusuyken zamanla bu durum tüketicinin lehine olacak Ģekilde 

ilerlemiĢ ve tüketicinin ve toplumun sesi pazarlamada en önemli unsur 

haline gelmiĢtir denilebilir (Kaplan, 2020). Bununla birlikte teknoloji 

alanında yaĢanan geliĢmeler pazarlama alanına da etkileri de söz 

konusudur. Kotler, Kartajaya ve Setiawan (2010;2017;2021) de 

Pazarlama 3.0, 4.0 ve 5.0 Ģeklinde oluĢturulan çalıĢmalarda 

pazarlamada yaĢanan bu değiĢimler ve teknolojik geliĢmenin 

pazarlama bilimine olan etkileri, trendler ve gelecek senaryoları ele 

alınmıĢtır. Bu durum ġekil 3„de gösterilmektedir. 

Mobil ĠletiĢim Sektörü Raporu‟na göre Türkiye nüfusunun % 77‟si 

akıllı telefon kullanmaktadır (istanbul.edu.tr, 2020). “Deloitte Global 

Mobil Kullanıcı AraĢtırması”na göre Türkiye‟de mobil cihaz 

kullanıcıları 13 dakikada bir telefonlarına bakmaktadırlar 

(deloitte.com, 2017). Akıllı telefonlardan çok daha sonra ortaya çıkan 

akıllı saatler Dünya‟da % 5 oranında kullanım oranına sahipken 

geliĢmekte olan ülkelerde akıllı saat kullanım oranı % 11 ve 

Türkiye‟de % 14‟tür ve bu kullanım oranı sürekli artmaktadır 

(deloitte.com, 2018).   
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Şekil 3. Pazarlama 3.0-4.0-5.0 (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 

2010;2017;2021‟den yararlanılarak hazırlanmıĢtır) 
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Bu rakamlar bağlamında akıllı sistemlerin kullanıldığı bu cihazlara 

olan ilgi her geçen gün artmaktadır denilebilir. Bununla birlikte 

pazarlamanın konusu hâlâ teknoloji değil insandır (Öztürk, 2018). 

Pazarlama‟da amaç tüketici tatmini sağlamaktır (Lamb, Hair, 

McDaniel, 2017).  

Günümüz tüketicisi iletiĢimin artması sonucu yaĢananları daha kısa 

sürede duyma imkânına sahiptir ve bu sayede sosyal ve çevre 

anlamında artan problemlere daha fazla ilgi göstermektedir ve 

Ģirketlerin bu problemlerin çözümünde daha fazla rol almasını 

istemektedir (French & Gordon, 2020; Weinreich, 2011).  

 

Şekil 4. Günümüz Tüketicisi (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2010;2017;2021‟den 

yararlanılarak hazırlanmıĢtır) 
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Bunların yanında iĢlerin dijitalleĢmesi, yapay zekânın birçok alanda 

kullanılmaya baĢlanması ve pandeminin hızlandırıcı etkisi insanları 

gelecekleri konusunda Ģüpheye düĢürmektedir (Kotler, Kartajaya & 

Setiawan, 2021).  Bu anlamda tüketiciler aynı zamanda akıl, ruh ve 

duyguları olan insanlar olarak endiĢe duymaktadırlar.  Günümüz 

tüketicisi için ifade edilen bu durum ġekil 4‟de gösterilmektedir. 

 

4. PAZARLAMA’DA YAPAY ZEKÂ KULLANIMI 

Günümüzde “yapay zekânın pazarlamada nasıl kullanılacağı” ve 

“hangi yapay zekâ yöntemlerinin pazarlama için kullanılacağı” gibi 

sorularla karĢılaĢılmaktadır (Pradeep, Appel & Sthanunathan, 2018). 

Tüketiciler geçmiĢe nazaran ihtiyaç ve isteklerine daha çok önem 

vermektedirler ve Ģirketler geliĢen teknoloji sayesinde daha çok 

seçenek sunabilme fırsatına sahiptirler. Bu anlamda pazarlamanın 

önemli odaklarının tüketicilerin ve toplumun ihtiyaç ve istekleri 

olduğu düĢünüldüğünde bu kiĢilerle alakalı derin iç görünün önemi 

ortaya çıkmaktadır. Bu derin iç görünün elde edilmesinde geliĢmiĢ 

veri analitiği kullanılmaktadır (Jobber & Ellis-Chadwick, 2020).  

Bununla birlikte içinde bulunulan hızlı iletiĢim çağında fiziki veya 

sanal insanların dikkatini çekmek, bu dikkati kalıcı kılmak ve birçok 

alternatif rekabetçi içerisinde müĢteriyi elde tutmak 

zorlaĢabilmektedir. Bu anlamda pazarlama alanında da müĢteri 

verisinin elde edilmesi ve kullanılması için yapay zekâdan 
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yararlanılmaktadır (Pradeep, Appel & Sthanunathan, 2018). MüĢteri 

hakkında öngörü elde etme, müĢterinin dikkatini çekme, müĢteriyi 

ikna etme, müĢteriyi elde tutma, fiziki ve iĢletmeden iĢletmeye 

uygulamalar kapsamında pazarlamada yapay zekâ kullanımı aĢağıda 

ele alınmıĢtır. 

4.1. Müşteri ve Rekabetçiler Hakkında Öngörü Elde Etme 

Herhangi bir pazarlama uygulamasında bulunmadan önce sahanın 

nabzını bilmek ve ona göre adım atmak önemlidir (Adcock, Bradfield, 

Halborg & Ross, 2001). Pazarlama araĢtırması ile hedef kitleyle ilgili 

veriler toplanıp, analiz edilerek bilgiye dönüĢtürülmekte ve pazarlama 

yöneticisinin kullanımına sunulmaktadır (Blythe, 2001; Kotler & 

Keller, 2015). Öngörü elde edebilmek adına yapay zekâ geleneksel 

olarak kullanılan anket, gözlem ve mülakat gibi yöntemler yerine 

çevrimiçi ortamlarda tarama yaparak karıĢık bilgileri anlamlı hale 

getirmektedir (Struhl, 2017). 

Pazar Bölümleme: DeğiĢik özelliklere sahip tüketicilerin ihtiyaç ve 

isteklerine göre çeĢitli gruplara ayrılması yoluyla pazar bölümleme 

yapılmaktadır. Bu yöntemle hangi bölümlerde fırsat daha çok, rekabet 

daha yoğun ve doğru karar nedir gibi sorulara cevaplar aranır 

(Ġslamoğlu, 2012). Makine öğrenmesi yoluyla internet ve 

uygulamalarda yer alan müĢteri verileri, müĢteri iliĢkileri yönetimi 

verileri ve iĢletme kaynak planlaması verileri gibi veri tabanlarının 

taranması yoluyla tüketici gruplara ayrılabilir. Gece alıĢveriĢ yapanlar, 
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alıĢveriĢ sıklığı ve aynı anda veya farklı zamanlarda birlikte alınan 

ürünler gibi detay bilgiler de elde edilebilir (Sterne, 2021). 

Sosyal Medyanın İzlenmesi: Ġnternetin geliĢmesi ve bilgisayarların 

kompakt hale gelmesi sonucunda geliĢen sosyal medya geleneksel 

medyayla rekabet edecek hale gelmiĢtir denilebilir ve bunun yanında 

sosyal medya pazarlamacılar için ölçülebilir uygulamalar sunmaktadır 

(HamĢıoğlu & Nalcı, 2021). Dijital 2021 raporuna göre Türkiye‟de 

nüfusun % 70‟e yakını sosyal medya kullanıcısıdır (Hotsuite & We 

Are Social, 2021). Bu anlamda sosyal medyada geliĢen iletiĢimin 

izlenmesi önem arz etmektedir (Stratten, 2010). Algoritmalara dayalı 

derin analiz yapabilen makine öğrenimi sosyal medya büyük verisi 

içerisindeki kalıpları tanımlayıp kategorilendirilebilir (Capatina ve 

ark., 2021). Instagram ve Facebook gibi Ģirketler iĢletme hesapları için 

hedef kitlenin özelliklerine ulaĢabilecekleri bazı özellikler 

sunmaktadırlar. Bunların yanında SproutSocial ve BuzzSumo gibi 

Ģirketler sosyal medya analizi hizmeti sunmaktadırlar. 

4.2.Müşterinin Dikkatini Çekme, Müşteriyi İkna Etme ve Elde 

Tutma 

Hedef kitle hakkında öngörü elde edildikten sonra ortaya çıkan 

profiller üzerinden hedef kitleyi müĢteriye dönüĢtürecek 

uygulamalardan yararlanılır (Tokol, 2010). 

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO): Günümüzde internet 

trafiğinin % 90‟dan fazlası arama motorlarından gelmektedir 

(99firms.com, 2021) ve Google üzerinden günlük ortalama 3.5 milyar 

arama yapılmaktadır (internetlivestats.com, 2021). Bu anlamda 
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pazarlamacılar adına arama motorlarında farklılaĢmanın önemli hale 

geldiği söylenebilir. Arama Motoru Optimizasyonu; internet 

sitelerinin Google, Bing veya Yandex gibi arama motorlarının 

koĢullarına uygun hale getirilmesini ve anahtar kelimeler yoluyla 

arama sıralamalarında yükseltilmesini hedefleyen bir yöntemdir 

(Kingsnorth, 2017). Sık kullanılan bazı arama motoru optimizasyonu 

metrikleri ve yöntemleri aĢağıda ele alınmıĢtır (Killoran, 2013; Kapur, 

2021). 

Link tıklama oranı: Sayfanın arama motoru sorgusunda aldığı 

gösterimlerden kaç tanesinin tıklamaya dönüĢtüğünü gösteren bir 

orandır. 

Hemen çıkma oranı: Sorgu sayfası üzerinden bir linke tıklayan 

kullanıcının tıkladığı linkte ne kadar kaldığıyla alakalı bir orandır. Bu 

oranın yüksek olması sorguya girenlerin hayal kırıklığına uğradığını 

ve internet sayfasını kapattığını gösterir. 

Konu Başlığı, Metin ve Anahtar Kelime Aramaları: Ġlgili analiz 

uygulamalarının kullanılmasıyla bir internet sitesinin konseptine göre 

kullanacağı kelime ve konu önerileri bulunabilmektedir. Bunun 

yanında bu kelime ve konuların arama motorlarındaki düĢüĢ ve 

yükseliĢ eğilimleri izlenebilmektedir. 

İçerik Pazarlama: Hedef kitleyi sunulan içeriğe çekmek adına hedef 

kitlenin zihninde değerli hissettirecek içeriğin oluĢturulması ve 

dağıtılması içerik pazarlaması yoluyla olur (Jefferson & Tanton, 

2015). Temel olarak düĢündüğümüzde tüketiciye sunulan her Ģey aynı 
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zamanda bir bağlama sahiptir. ÇeĢitli öğelerin birleĢtirilmesi sonucu 

ortaya ürün veya hizmet sunumu çıkar. Yani kullanılan her yöntem bir 

içeriğe sahiptir. Bu anlamda sanal mecra da (sosyal medya, internet 

siteleri, bloglar, vloglar, podcastler, vb.) içeriğin kullanıcı için değer 

arz etmesinin yanında orijinallik, etkileĢime yönelik olma ve 

kullanıcının gördüğünde içeriği paylaĢmak istemesi gibi özelliklere 

sahip olması önemlidir (Rowley, 2010). Makine öğrenmesi ve desen 

belirleme yoluyla internet kullanıcılarının beğendiği içerikler 

belirlenebilmekte ve pazarlama yöneticileri belirlenen desenler 

üzerinden kararlar alabilmektedir (Sterne, 2021).  

Ġçerik Pazarlama ve Arama Motoru Optimizasyonu birbirine benzeyen 

kavramlar olsa da Arama Motoru Optimizasyonu internet sitesinin 

trafiğini artırmada teknik bir süreç olarak; Ġçerik Pazarlamaysa kârlı 

müĢteriler elde etmek adına değerli ve uygun içeriğin kullanılması 

olarak değerlendirilebilir (Sharma, 2018). 

A/B Testi: A/B testi için iki farklı tasarımın internet sitesi üzerinden 

kullanıcıya sunulması yoluyla en iyi tasarımın belirlendiği bir en 

uygun Ģekle sokma uygulaması denilebilir. ÇeĢitli iyileĢtirme hizmeti 

veren uygulamalar aracılığıyla farklı tasarımlar kullanıcının 

beğenisine sunulur ve istenilen çıktıya göre ölçümleri yapılır (Siroker 

& Koomen, 2013).  

Rehber Sohbet Robotları (Chatbot): Sohbet robotları birtakım 

önceden belirlenmiĢ kalıplar sayesinde kullanıcıların sorularını 

etkileĢimli olarak cevaplayabilen sanal uygulamalardır (Rudall & 
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Mann, 2007). Pazarlama alanında ve özellikle müĢteri hizmetleri 

anlamında yapay zekâ destekli rehber sohbet robotu uygulamalarıyla 

karĢılaĢılmaktadır (Cheng & Jiang, 2020). 

 

4.3. Fiziki Uygulamalar ve İşletmeden İşletmeye Uygulamalar 

Mağazacılık anlamında bakıldığında mağaza alanının çeĢitli yerlerine 

yerleĢtirilen ekranlar aracılığıyla müĢteri soruları cevaplanabilmekte 

ve ilgili çalıĢana yönlendirilebilmektedir. Bunun yanında yapay zekâ 

destekli robotlar depo operasyonlarında ve raf tarama gibi alanlarda 

görev alabilmektedir (Cao, 2021).  

Mal ve hizmetler iĢletmeler arasındaki iletiĢim sonucunda nihai 

tüketiciye ulaĢmaktadır. Bu anlamda Ģirketlerin kendi aralarında 

sürdürdüğü pazarlama aktiviteleri de önem arz etmektedir (Pandey, 

Nayal & Rathore, 2020). Yapay zekâ adına nihai tüketiciyle birlikte 

iĢletmelerin kendi arasında sürdürülen alıĢveriĢ içinde çeĢitli 

uygulamalardan yararlanılmaktadır (Chen, Jiang & Liu, 2021). 

ĠĢletmeden iĢletmeye pazarlama süreci içerisinde alımı yapanlar ve 

kullanıcılar farklı kiĢiler olabilmektedir. Yapay zekâ geçmiĢte 

gerçekleĢen satın alma sıklıkları ve türleri, internette gezinme 

davranıĢı, psikografik ve demografik özellikleri inceleyerek alıcı 

profilleri oluĢturabilir. Bununla birlikte kullanıcılara yönelik olarak 

yazılı veya yazılı olmayan çok büyük ölçeklerde veriyi analiz ederek 

kullanıcıların Ģu an ve gelecekteki ihtiyaç ve isteklerine yönelik 

tahminde bulunabilir (Paschen, Kietzmann & Kietzmann, 2019). 
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SONUÇ 

DijitalleĢme her geçen gün biraz daha yaĢadığımız hayatın normali 

olarak yerini almaktadır. Örneğin Covid-19 Pandemi sürecinde 

teknolojiyi gençlere göre daha geç benimseyen ve kullanma 

olasılıkları daha düĢük olan yaĢlı kiĢiler dâhil (Chen ve Chan, 2011) 

birçok insan toplu alanlara girebilmek için akıllı telefon uygulaması 

aracılığıyla oluĢturulan kiĢisel numaraları (HES Kodu) kullanmayı 

öğrendi. 

 DijitalleĢmenin baĢlıklarından biri olan yapay zekânın sosyal ve ticari 

hayatta her geçen gün kullanımının artacağı söylenebilir. Bu anlamda 

iĢletmelerin bu alana erken adaptasyonu gelecekte rekabetçilik 

sağlayabilir. Bunun yanında pazarlamanın alanı hala tüketiciler olan 

toplumdur. Yapay zekâ çalıĢmaları ne kadar geliĢmiĢ olursa olsun 

gelecekte pazarlamacıların satıĢ yapacağı kimseler büyük ihtimalle 

robotlar değil insanlar olacaktır.  

DijitalleĢmenin ve yapay zekânın pazarlamacılara sunduğu tüketici 

verisinin elde edilmesi ve insanların yaptığı iĢlerin otonom hale 

getirilmesi gibi baĢlıklar insanların gizliliğinin ihlal edileceğinin ve 

ileride iĢlerini kaybedecekleri korkularını akıllara getirmektedir. 

Yukarıda bahsedilen yapay zekâya dayalı kullanılan pazarlama 
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yöntemleri düĢünüldüğünde pazarlama araĢtırmalarında sıkça 

karĢılaĢılan anket yöntemi yerine direkt gözlem ve izleme yapıldığı 

ortaya çıkmaktadır.  

Bunlarla birlikte teknoloji ile artan seri üretim ve Ģehir merkezlerinin 

gittikçe kalabalıklaĢması gibi sorunlar çevreyle ilgili problemlerin de 

artmasına neden olmuĢtur. Bu geliĢmeler hızlı iletiĢim çağı içerisinde 

tüketiciler tarafından kolayca fark edilmekte ve gelecek kaygılarına 

yol açmaktadır (HamĢıoğlu ve Nalcı, 2021).  

Bugün içinden geçilen sürecin tıpkı buharlı makinelerin ortaya 

çıkmasıyla sanayi devrimine geçilen sürece benzediği söylenebilir. 

Sanayi Devrimiyle birlikte üretim açısından Ģirketler avantajlı duruma 

gelmiĢ ve arzın artmasıyla tüketicinin sesi daha önemli olmuĢtur. 

Ancak uzun vadede ortaya çıkan seri üretim ortamıyla birlikte 

fabrikalara ve iĢ yerlerine iĢ gücünün sağlanması için insanların 

plansız bir Ģekilde Ģehir merkezlerinde yaĢamaya baĢlaması bugün 

karĢılaĢtığımız sosyal sorunları ve çevre sorunlarını ortaya çıkarmıĢtır 

(Kim, 1983). Bu son zamanlarda yaĢanan dijitalleĢme devrimi 

denilebilecek süreçte benzer hataların ortaya çıkmaması için kamu 

erkine ve özel sektöre (özellikle büyük Ģirketlere) önemli görevler 

düĢmektedir ve bugün bunların izleyeceği yol gelecekte toplum ve 

tüketicilerin refahı için belirleyici olacaktır. 
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GİRİŞ 

İşletmeler yaşamlarını sürdürebilmeleri için hem iç paydaşları 

nezdinde hem de müşteri ve yatırımcıları açısından dış paydaşlarına 

yönelik itibarlarını korumaları ve yükseltmeleri gerekmektedir. 

Kurumun paydaşları nezdinde bıraktığı izlenimlerin ve algılamaların 

toplamı, kurumsal itibar olarak değerlendirilmektedir. İşletmeler 

kurumsal itibarlarını artırmak amacıyla paydaşları ile pozitif iletişim 

ve etkileşim içerisinde olmak zorundadırlar.  

İşletmelerin iç ve dış paydaşları ile irtibat kurmalarını sağlayan önemli 

iletişim platformlarından bir tanesi de sosyal medyadır. Sosyal medya 

işletme ve paydaşları arasında karşılıklı görüş alış verişlerinin 

bulunabildiği, müşterilerin talep ve isteklerini anında geniş kitlelerle 

paylaşabildikleri internet tabanlı iletişim kanallarıdır. Sosyal medya 

uygulamalarının öneminin artması ile birlikte, işletmeler bu alanda 

kendi bünyelerinde birimler oluşturarak ya da dışarıdan hizmet satın 

alarak sosyal medya yönetimi gerçekleştirmektedirler.  

Sosyal medya uygulamalarının işletmelerin kurumsal itibar algılarına 

etkisi de giderek önem arz etmektedir. Uzun yıllar boyunca 

gösterdikleri olumlu faaliyetler neticesinde oluşan kurumsal itibar, 

sosyal medyada yer alan olumsuz bir tutum neticesinde çok kısa 

sürede zarar görmektedir. Bu nedenle işletmelerin sosyal medyayı 

sürekli takip etmeleri, kendileri ile ilgili haber ve paylaşımlara ilişkin, 

işletmenin kurumsal itibarını korumaya yönelik önlemler almaları 

gerekmektedir. 
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Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörü 

müşterilerinin sosyal medya kullanımları ile operatör firmalara 

yönelik kurumsal itibar algıları arasındaki ilişki ortaya konmaya 

çalışılmaktadır. Bu amaçla, ilgili literatürden elde edilen bilgiler ve 

alan araştırması sonucu elde edilen verilerin analiz sonuçları yazım 

kuralları çerçevesinde aktarılmaya çalışılmıştır.  

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1 Kurumsal İtibar Kavramı 

Kurumsal itibar kavramı ilk kez 1950’li yıllarda kullanılmaya 

başlanmıştır ve günümüzde güncelliğini koruyan bir kavramdır (Gray 

ve Balmer, 1998: 695). Kurumsal itibar kavramı Formburn ve Shanley 

(1990: 235) tarafından yapılan çalışmalarla popülerliğini üst 

seviyelere taşımıştır (Aktaş, 2019: 30).  

Formbrun (1996: 72) kurumsal itibar kavramını, “firmaların 

rakiplerine kıyasla tüm paydaşları, geçmiş faaliyetleri ve gelecek 

potansiyeli açısından tasvir edilen algısal bir değeri” olarak ifade 

etmektedir. Gotsi ve Wilson (2001: 25) ise kurumsal itibarı, 

“işletmenin paydaşlarının firma ile ilgili zamanla yapmış oldukları 

değerlendirmeler bütünü” olarak tanımlamaktadır. Kurumsal itibar, bir 

işletmenin ilişki içerisinde bulunduğu tüm unsurlar tarafından 

değerlendirmeye tabi tutulan olumlu düşüncelerin toplamını ifade 

etmektedir (Gürgen, 2007: 36). Kurumsal itibar, işletme içerisinde ve 

dışarısında nasıl algılandığının bir göstergesidir. Kurumun ilişki 

içerisinde bulunduğu paydaşları ile gerçekleştirdikleri faaliyetler 

sonucunda edinilen izlenim, işletme içerisinden yansıyan bilgiler ve 
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medyadan elde edilen bilgilerin toplamı kurumsal itibarı 

oluşturmaktadır (Deephouse, 2000:1093).  

Kurumsal itibarı belirlemek amacıyla yapılan araştırmalarda 

Formbrun, Gardberg, ve Sever, (2000) tarafından geliştirilen kurumsal 

itibar ölçeği kullanılmaktadır. Kurumsal itibar ölçeği; duygusal 

çekicilik, mal ve hizmetler, vizyon ve liderlik, iş ortamı, finansal 

performans ve sosyal sorumluluk olmak üzere altı unsurdan 

oluşmaktadır (Özdemir ve Erdem, 2018: 8) 

Duygusal çekicilik: İşletmenin ilişki içerisinde olduğu paydaşları 

tarafından gördüğü ilgiyi, işletmeye olan duygu ve düşüncelerini ifade 

etmektedir. Kurumsal itibar uzun yıllarda oluşmaktadır ve bu itibarın 

korunması için oluşturulan kurumsal kimliğin işletmeyi yansıtması 

gerekmektedir (Abratt ve Kleyn, 2012: 1050). Duygusal çekicilik 

bileşeninde, tüketiciler ile kurulan olumlu ilişkilerin işletmeye pozitif 

katkı sağlayacağı ve ekonomik olarak işletmeyi başarıya taşıyacağı 

düşünülmektedir (Krueger, Wrolstad ve Van Dalsem, 2010: 483).  

Mal ve hizmetler:  Mal ve hizmetler tüm işletmelerin temel faaliyet 

alanı içerisinde yer almaktadır ve işletmenin itibarı açısından önem 

arz etmektedir. Mal ve hizmetler tüketicilerin tercihlerini 

belirtmektedir ve kalitesi, fiyatı ve tüketici ihtiyaçlarını karşılaması 

açısından rakiplerine göre üstünlük yaratan işletmelerin kurumsal 

itibarı da artmaktadır (Eberl ve Schwaiger, 2005: 838). 

Vizyon ve liderlik: Pazara sundukları ürün ve hizmetler ile fark 

yaratan, pazarı yönlendirebilen ve lider konumdaki işletmeleri ifade 

etmektedir. Pazarda lider olan işletmelerin pazarı yönlendirme güç ve 



 
36 Dijital Çağda İşletmeler ve Veriye Dayalı Uygulamalar 

imkânları vardır. Vizyon ve liderlik düzeyi yüksek işletmeler, 

tüketicilerin ihtiyaçlarına göre pazarı yönlendirebilmekte ve rakipleri 

tarafından takip edilmektedir. Bu durum işletmenin pazardaki 

rekabetçi avantajını artırmakla birlikte kurumsal itibarına da olumlu 

etki etmektedir (Fan, 2005: 343). 

İş Ortamı: İşletmenin yönetim tarzını ve bunun tüketiciler tarafından 

nasıl algılandığını belirtmektedir. İşletmelerin çalışanlarının iş 

ortamlarının güvenli olması ve gelirlerin iyi olması tüketiciler 

tarafından olumlu algılanmaktadır. Tüketici ile çalışanların 

etkileşiminde, iş ortamının kalite standartların yüksek olması 

tüketicilere olumlu bir şekilde yansımaktadır ve bu durum işletmenin 

itibarını artırmaktadır (Pratoom, 2010, ss. 243-244). 

Finansal Performans: İşletmenin geçmişteki ekonomik göstergeleri 

gelecek için tahminde bulunma açısından önem arz etmektedir. 

Kurumsal itibar açısından finansal performans önemli bir gösterge 

olarak değerlendirilmektedir (Eberl ve Schwaiger, 2005, ss. 838-839). 

Risk değerlendirmesi açısından düşük risk algısına sahip olan 

işletmeler, yatırım açısından güvenli ve gelecek açısından kazançlı bir 

işletme algısı oluşturmaktadır. Büyüme potansiyelinin yüksek olması 

işletme itibarına olumlu katkı sağlamaktadır. (Pratoom, 2010, ss. 243-

244). İşletmenin geçmiş dönem gelirleri, piyasa değeri ve yatırımın 

geri dönüş oranı kurumsal itibarın belirlenmesini etkileyen önemli 

faktörler arasında yer almaktadır. Piyasa değeri ve defter değeri 

arasındaki oran işletmenin düşük veya yüksek değerli olduğunu 

gösteren unsurlardan bir tanesidir. Marka, patent ve şerefiye gibi 
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varlıklara sahip olan işletmeler rakiplerine nazaran daha değerli 

görülmektedir  (Fombrun ve Shanley, 1990: 245).  

Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin toplum, çevre ve paydaşlar yararına 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunması kurumsal itibarlarını 

pozitif yönde etkilemektedir (Khojastehpour ve Johns, 2014: 331). 

Sosyal normlar ve çevresel faktörler tüketicilerin tercihlerinde önemli 

rol oynamaktadır. İşletmelerin yapmış oldukları bağışlar, yardımlar ve 

sponsorluk faaliyetleri tüketiciler tarafında tercih edilmesinde önemli 

rol oynamaktadır. Ayrıca bu durum, işletmenin kurumsal itibarına da 

pozitif yönde katkı sağlamaktadır (Nguyen ve Leblanc, 2001: 229). 

1.2 Sosyal Medya Kavramı  

 

Sosyal medya, kullanıcılar tarafından içerik oluşturulmasına ve 

değiştirilmesine imkân tanıyan web teknolojilerine dayanan internet 

tabanlı uygulamalardır. Sosyal medyada tüm kullanıcılar içerik 

oluşturabilir ve içeriklere yönelik değişiklikleri kendi hesapları ile 

yönetebilirler (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). Sosyal medya, sözlü, 

yazılı, görsel ve video biçimindeki içeriklerin oluşturulmasını ve 

kullanıcılara aktarılmasını sağlayan web tabanlı ve etkileşimli 

uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Safko, 2010: 4).  

Sosyal medyanın genel özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkündür 

(Mayfield, 2008: 5): Katılım; sosyal medya, ilgili herkesin görüş ve 

önerilerini paylaşabildikleri, geri bildirimleri ile sürece dâhil 

olabildikleri bir platformdur. Açıklık; sosyal medya, katılımcıların 

fikirlerini açıkça paylaşabildiği, yorum ve bilgi paylaşımlarının 
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özendirildiği bir ortamdır. Katılımcılar, içeriklere erişimleri ve 

kullanımları ile ilgili bir engelle karşılaşmazlar. Konuşma; geleneksel 

medyada tek taraflı bir iletim vardır ancak sosyal medya anlayışında 

karşılıklı konuşmanın yer aldığı bir ortam oluşturulmaktadır. 

Topluluk; sosyal medya aracılığı ile hızlı bir şekilde topluluklar 

oluşturulabilmekte ve aralarında etkili bir iletişim sağlanabilmektedir. 

Ayrıca, sosyal medya içerisinde yer alan topluluklar ortak ilgi 

alanlarına göre gruplanarak görüş ve önerilerini paylaşabilmektedirler. 

Bağlantılılık; sosyal medya uygulamaları, kullanıcıları arasında sosyal 

ağlar kurarak birbirleri ile sürekli bağlantı halinde olmalarına imkân 

sağlamaktadır.  

En yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarını aşağıdaki şekilde 

kategorilere ayırmak mümkündür (Van Looy, 2016, ss. 27-40): 

• Sosyal topluluklar; kullanıcıların birçok kişiye ulaşmasına ve 

onlarla çeşitli paylaşımlarda bulunmasına imkân sunan ağlar 

bulunmaktadır. En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook, 

Google, Linkedin’dir. 

• Metin yayınlama araçları; yazıların paylaşıldığı uygulamalardır. 

Wikipedia, WordPress, Slideshare vb. uygulamalar bu araçlara 

örnek verilebilir.  

• Mikroblog araçları; mesajlar aracılığı ile diğer kullanıcılarla 

iletişim kurma ve görüşlerini paylaşma imkânı sunmaktadır. En 

yaygın olanları Twitter, Tumblr’dır.  

• Fotoğraf paylaşım araçları; kullanıcıların resimleri paylaştıkları, 

bu resimler ile birlikte anlatılmak istenenlerin paylaşıldığı 
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uygulamalardır. En yaygın kullanılanları, Pinterest, Flickr, 

Picasa’ dır. 

• Ses paylaşım araçları; kullanıcıların sesleri ve müzikleri ile ilgili 

paylaşımda bulundukları uygulamalardır. En çok kullanılan ses 

paylaşım araçları Spotify, iTunes, Podcast’dir.  

• Video paylaşım araçları; kullanıcıların kendi çektikleri veya 

paylaşmak istedikleri videoların yer aldığı uygulamalardır. En 

çok kullanılan video paylaşma platformları YouTube, Vimeo, 

Vine’dır. 

 

Sosyal medya, işletmelere pazar araştırması için çok düşük 

maliyetlerle bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır. Sosyal 

medya aracılığıyla işletmeler, tüketicilerin kendileri ile ilgili 

düşüncelerini, piyasaya sundukları ürün ile ilgili müşteri 

deneyimlerini ve eleştirileri elde etme imkânına sahiptirler. Ayrıca 

işletmeler, tüketicilere aktarılmasını istedikleri bilgileri de kısa sürede 

ve çok sayıda tüketici ile paylaşabilmektedirler. Sosyal medya 

aracılığıyla milyonlarca kişi ürün ve hizmetlere yönelik görüş ve 

önerilerini işletmelere ve diğer paydaşlara aktarabilmektedir. Sosyal 

medya milyonlarca kişi tarafından kullanılan internet aktivitesidir. 

Sosyal medya, kişilerin aile resimlerini paylaştığı Facebook 

uygulaması veya videolarını paylaştıkları Youtube uygulaması olarak 

düşünülmektedir ancak sosyal medya, kişisel aktivitelerin paylaşıldığı 

bir ortam olmanın dışında işletmeler üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olan internet platformu haline gelmiştir (Singla ve Durga, 2015: 90). 
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Nixon ve Woodhouse (2015: 42) sosyal medyayı, kullanıcılarla 

etkileşim içerisinde olmaya katkı sağlayan kolayca erişilebilir bir 

platform olarak değerlendirmektedir. Sosyal medya, işletmelerin 

pazarlama kampanyalarını gerçekleştirmek için ekonomik bir araçtır 

ve yürütülen kampanyaların tüketicilerdeki etkisini ölçmek de 

kolaydır.  Schivinski ve Dabrowski (2016:189) sosyal medyayı, 

geleneksel pazarlama anlayışını değiştiren etkileşim aracı olarak 

değerlendirmektedir. Geleneksel pazarlama anlayışında pazarlama 

departmanı tarafından yürütülen ve denetlenebilen marka iletişimi, 

sosyal medya aracılığı ile tüketicilerin katılımının ve 

yönlendirmelerinin yer aldığı yenilikçi bir iletişim ağına 

dönüştürülmektedir.  

1.3 Kurumsal İtibar Algısı ve Sosyal Medya İlişkisi 

Sosyal medyada işletmelerin ürünleri, markaları ve çalışanları ile ilgili 

kurumsal itibarlarını yakından ilgilendiren bilgiler yer almaktadır. 

İşletmelerin sosyal medya araçlarını sürekli takip ederek, firmaları ile 

ilgili olumsuz algı oluşturabilecek içeriklere anında müdahale etmeleri 

gerekmektedir. İşletmeler sosyal medyada kendileri ile ilgili yer alan 

olumsuz ifadeler karşısında küçümseyici ve alaycı üslup kullanmaktan 

uzak durarak, bilgilendirici ve tüketicilerinin problemlerini gidermeye 

yönelik çözümler üretmeye çalışmalıdırlar. İşletmenin içerisinde 

oluşturulacak sosyal medya yönetimi biriminin, paylaşım sitelerinde 

işletmenin kurumsal itibarını etkileyecek paylaşımları sürekli takip 

etmesi, tartışmalardan uzak durarak firmanın olumlu yönlerini ön 

plana çıkarması gerekmektedir (Safko, 2010: 580). İşletmelerin sosyal 
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medyadaki başarısını etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi sosyal 

konulara olan yaklaşımlarıdır. İşletmeler eğitim, spor, sağlık vb. gibi 

alanlarda kar amacı gütmeyen kurumlar ile etkileşim içerisinde olarak 

sponsorluk faaliyetleri yürütmeli, sosyal sorumluluk projeleri ile 

kurumsal itibarını artırmaya çalışmalıdırlar (Bunzel, 2010: 35).  

Sosyal medya uygulamaları işletmelerin kurumsal itibarlarını artırmak 

için büyük olanaklar sunmaktadır ancak sosyal medya platformunun 

iyi yönetilememesi uzun yıllarda oluşturulan işletmenin kurumsal 

itibarını çok kısa sürede kaybetmesine neden olabilecektir (Aydın, 

2015: 86). 

İşletmelerin sosyal medyayı kullanma motivasyonlarına yönelik 

yapılan araştırmalarda, sosyal medyanın genellikle işletme 

güvenilirliğini artırma, marka tutumu ve müşteri bağlılığı yaratma 

amacıyla kullanıldığı öne sürülmektedir (Van Noort ve Willemsen, 

2012). Yapılan araştırmalarda, sosyal medya iletişiminin marka değeri 

üzerinde direkt etkisinin olmadığı ancak sosyal medya 

uygulamalarının marka ile ilgili değer temelli algıyı ve markaya karşı 

tutumu etkilediği öne sürülmektedir (Schivinski ve Dabrowski, 2016: 

189). 

Dijkmans, Kerkhof ve Beukeboom (2015: 58) tarafından yapılan 

araştırmada, müşterilerin, işletmenin sosyal medya paylaşımlarını 

takip etmeleri ile kurumsal itibar algıları arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin sosyal medya sitelerinin 

arama motorlarında görünür olması ve üst sıralarda listelenmesinin 
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kurumsal itibar açısından katkı sağladığı belirtilmektedir (Weinberg, 

2009: 27). 

Destici (2018) tarafından alışveriş merkezi müşterilerine yönelik 

yapılan bir çalışmada, sosyal medya kullanımının kurumsal itibar 

algısı üzerindeki etkisi araştırılmış, sosyal medya kullanımının 

kurumsal itibar algısı üzerinde 0.48 oranında etkisi olduğu tespit 

edilmiştir.  

Sosyal medyayı aktif olarak kullanmak işletmelere kurumsal itibarın 

artırılmasında avantaj sağlasa da bazı dezavantajları da olabilmektedir. 

Sosyal medyanın tek taraflı iletişim sağlayan platformlar olmaması ve 

dışarıdan birçok katılımın olması iletişimin kontrol altında tutulmasını 

zorlaştırmaktadır. İşletmenin kontrolü dışında gelişen iletişimin 

olumsuz içerikli olması işletmenin itibarını negatif yönde 

etkilemektedir (Aula, 2010; Dijkmans vd., 2015: 58). 

2. METODOLOJİ 

2.1 Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin sosyal medya kullanımı ile cep 

telefonunda kullandıkları GSM operatörlerinin kurumsal itibarlarına 

yönelik algıları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Çalışmada alan 

araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasında veri toplama 

yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket uygulaması sonucu 

elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik analizi ile değerlendirilmiş ve 

belirlenen hipotezler korelâsyon analizi ile test edilmiştir. Çalışmanın 
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amacına uygun olarak aşağıdaki hipotezler geliştirmiş ve test 

edilmiştir.  

Hipotez 1: Turkcell GSM operatörü müşterilerinin sosyal medya 

kullanımı ile işletmeye yönelik kurumsal itibar algısı arasında ilişki 

vardır. 

Hipotez 2: Vodafone GSM operatörü müşterilerinin sosyal medya 

kullanımı ile işletmeye yönelik kurumsal itibar algısı arasında ilişki 

vardır. 

Hipotez 3: Türk Telekom GSM operatörü müşterilerinin sosyal medya 

kullanımı ile işletmeye yönelik kurumsal itibar algısı arasında ilişki 

vardır. 

2.2 Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Aracı 

Araştırma, Muğla İl merkezinde yaşayan GSM operatörü 

kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2021 yılında 

Muğla ilinde gerçekleştirilmiştir. Muğla il merkezinde 2020 yılı 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre yaklaşık 113.141 

kişi yaşamaktadır (Tüik, 2020). Cep telefonu kullanıcı sayısına 

yönelik herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Muğla ili toplam nüfus 

üzerinden yapılan örneklem hesaplaması sonucu, 383 kişinin katıldığı 

bir araştırmanın evreni temsil etme yeteneği olduğu tespit edilmiştir 

(www.surveysystem.com). Anket formu 500 GSM operatörü 

kullanıcısına dağıtılmış, analize uygun 458 anket formu elde 

edilebilmiştir. Araştırmaya katılan 458 kişinin; 144’ü Turkcell, 186’sı 

Vodafone ve 128’i Türk Telekom GSM operatörü kullanıcısıdır. 
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Araştırmada katılımcıların sosyal medya kullanımına yönelik 

bilgilerini elde etmek amacıyla Chahal ve Rani (2017) tarafından 

geliştirilmiş 8 ifadeden oluşan “Sosyal Medya Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek, Özdemir (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanmış, geçerlilik 

ve güvenilirliği test edilmiştir. Bu çalışmada sosyal medya ölçeği tek 

boyut olarak ele alınmıştır. 

Katılımcıların kurumsal itibar algılarını belirlemeye yönelik kullanılan 

ölçek, Fombrun ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen ve 

Özdemir (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Kurumsal İtibar 

Ölçeği”dir. Orijinal ölçekte; duygusal çekicilik boyutunda 4, mal ve 

hizmetler boyutunda 4, vizyon ve liderlik boyutunda 3, iş ortamı 

boyutunda 3, finansal performans boyutunda 4 ve sosyal sorumluluk 

boyutunda ise 3 ifade olmak üzere toplam 21 ifade yer almaktadır. 

Araştırmada test edilen analizler, orijinal ölçekte yer alan boyutlar 

üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

2.3 Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi IBM SPSS 25. 0 istatistik 

paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

belirlenen hipotezler %95 güven aralığında test edilmiştir. 

2.3.1 Demografik Veriler 

Araştırmaya katılan müşterilerin demografik özelliklerine göre 

dağılımları Tablo 1’de gösterilmektedir.  
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Müşterilerin Demografik Bilgileri 

Cinsiyet Kişi Yüzde (%) Medeni Durum Kişi Yüzde (%) 

Kadın 188 41,0 Evli 276 60,3 

Erkek 270 59,0 Bekâr 182 39,7 

Yaş Kişi Yüzde (%) Eğitim Düzeyi Kişi Yüzde (%) 

18-23 Yaş  82 17,9 Ortaöğretim 14 3,1 

24- 29 Yaş  142 31,0 Lise 80 17,5 

30 -35 Yaş 72 15,7 Önlisans 184 40,2 

36 - 41 Yaş 66 14,4 Lisans 168 36,7 

42 Yaş + 96 21,0 Lisansüstü  12 2,6 

Görev Kişi Yüzde (%) Gelir Durumu Kişi Yüzde (%) 

Memur 204 44,5 1000-2000 TL 162 35,4 

Esnaf/Tüccar 36 7,9 2001-3000 TL 32 7,0 

Ev Hanımı 90 19,7 3001-4000 TL 96 21,0 

İşçi 40 8,7 4001-5000 TL 72 15,7 

Öğrenci 64 14,0 5001 TL üzeri 96 21,0 

Emekli 24 5,2    

Toplam 458 100, 0 Toplam 458 100, 0 

 

Araştırmaya katılanların 188 (%41)’i kadın, 270 (%59)’i erkeklerden 

oluşmaktadır. Yaş dağılımları incelendiğinde 18-23 yaş arası 82 

(%17,9), 24-29 yaş arası 142 (%31), 30-35 yaş arası 72 (%15,7), 36-

41 yaş arası 66 (%14,4), 42 yaş ve üzerinde ise 96 (%21) katılımcı yer 

almaktadır. Araştırmaya katılanların 182 (%39,7)’ si bekâr, 276 

(%60,3)’ sı evlidir. Katılımcılardan 14 (%3,1)’ ü ortaöğretim, 80 

(17,5)’ i lise, 184 (%40.2)’ ü önlisans, 168 (%36,7)’i lisans ve 12 

(%2,6)’ si lisansüstü eğitim mezunudur. Katılımcıların 204 (%44,5)’ ü 
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memur, 40 (%8,7)’ ı işçi, 36 (%7,9)’ sı esnaf, 24 (%5,2)’ü emekli, 90 

(%19,7)’ı ev hanımı ve 64 (%14)’ü ise öğrencidir. Katılımcıların aylık 

gelir düzeyleri incelendiğinde, 1000-2000 TL arası geliri olan 

162(%35,4), 2001-3000 TL arası 32 (%7), 3001-4000 TL arası 96 

(%21), 4001-5000 TL arası 72 (%15,7), 5001 TL ve üzeri aylık geliri 

olan 96 (%21) kişidir.  

2.3.2 Güvenilirlik Analizi ve Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmada kullanılan sosyal medya ölçeğine yönelik güvenilirlik 

analizi sonucunda Chronbach’s Alpha değeri 0.789’dur. Kurumsal 

itibar ölçeğine yönelik Chronbach’s Alpha değeri 0.909’dur. 

Cronbach’s Alpha değeri 0.60 - 0.80 aralığında ise ölçek oldukça 

güvenilir, 0.80’in üzerinde ise ölçek yüksek düzeyde güvenilir olarak 

değerlendirilmektedir (Kalaycı, 2008: 405). 

Araştırmaya katılan GSM operatörü kullanıcıların sosyal medya 

kullanımına yönelik betimsel istatistik bilgilerine Tablo 2’de yer 

verilmektedir.  

Tablo 2: Sosyal Medya Ölçeğine Yönelik Betimsel İstatistik Tablosu 

Sosyal Medya Kullanımı N Min. Max. Ort. S.S. 

Sosyal Medya Ölçeği 458 1,00 5,00 2,89 0,66 

Araştırmaya katılanların sosyal medya kullanımına yönelik ifadelerin 

yer aldığı sosyal medya ölçeği ortalama değeri 2,89’dur. 5’li likert 

ölçeğinde orta değerin 3 olduğu düşünüldüğünde, sosyal medya 

kullanımının orta düzeyin biraz altında olduğu görülmektedir.   
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Katılımcıların kurumsal itibar algısına yönelik ifadelerin yer aldığı 

ölçeğin betimsel istatistik değerleri Tablo 3’de yer almaktadır.  

Tablo 3: Kurumsal İtibar Algısı Ölçeğine Yönelik Betimsel İstatistik Tablosu 

Kurumsal İtibar Algısı Ölçeği N Min. Max. Ort. S.S. 

Duygusal Çekicilik 458 1,00 5,00 2,99 0,77 

Mal ve Hizmetler 458 1,00 5,00 2,92 0,73 

Vizyon ve Liderlik 458 1,00 5,00 2,92 0,88 

İş Ortamı 458 1,00 5,00 2,96 0,84 

Finansal Performans 458 1,00 5,00 3,03 0,75 

Sosyal Sorumluluk 458 1,00 5,00 2,58 0,78 

Kurumsal İtibar Algısı  

(Genel Ortalama) 
458 1,00 5,00 2,91 0,61 

Araştırmaya katılan GSM operatörü kullanıcılarının kurumsal itibar 

algılarına yönelik ölçeğin betimsel istatistik verileri incelendiğinde, 

genel ortalamanın 2,91 olduğu görülmektedir. Genel olarak kurumsal 

itibar algısı boyutları incelendiğinde orta değere yakın bir ortalamanın 

olduğu görülmektedir. En yüksek ortalama değere sahip kurumsal 

itibar algısı alt boyutu 3,03 ile finansal performanstır. En düşük 

kurumsal itibar algısı alt boyutu ise 2,58 ile sosyal sorumluluk alt 

boyutudur.  

2.3.3 Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 

Araştırmaya katılan GSM operatörü kullanıcılarının kurumsal itibar 

algıları ve sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkiyi inceleyen bu 

çalışma neticesinde geliştirilen hipotezlerin test edilmesi için 
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korelâsyon analizi uygulanmıştır. Pearson korelâsyon analizi ile test 

edilen hipotezlerin sonuçları aşağıda tablolar halinde gösterilmektedir.  

Hipotez 1: Turkcell GSM operatörü müşterilerinin sosyal medya 

kullanımı ile işletmeye yönelik kurumsal itibar algısı arasında ilişki 

vardır. 

Tablo 4: Turkcell Müşterilerine Yönelik Korelâsyon Analizi Tablosu 

Turkcell GSM 

Operatörü 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sosyal Medya 

Kullanımı 
1        

Kurumsal 

İtibar Algısı 

(Genel) 

0,190* 1       

Duygusal 

Çekicilik 
0,175* 0,694** 1      

Mal ve 

Hizmetler 
0,349** 0,873** 0,523** 1     

Vizyon ve 

Liderlik 
-0,235** 0,630** 0,413** 0,409** 1    

İş Ortamı -0,11 0,670** 0,325** 0,442** 0,435** 1   

Finansal 

Performans 
0,05 0,767** 0,281** 0,713** 0,408** 0,413** 1  

Sosyal 

Sorumluluk 
0,626** 0,514** 0,353** 0,506** -0,11 0,213* 0,296** 1 

*  Korelâsyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. **Korelâsyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Turkcell GSM operatörü kullanan müşterilerin sosyal medya 

kullanımı ile markanın kurumsal itibarı algısı arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla Pearson korelâsyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Analiz sonucunda istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler 

olduğu tespit edilmiştir. Turkcell müşterilerinin sosyal medya 

kullanımı ile markanın genel olarak kurumsal itibar algısı arasında 
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pozitif yönlü %19 düzeyinde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kurumsal 

itibar algısı alt boyutlarından sosyal medya kullanımı ile en yüksek 

ilişki sosyal sorumluluk boyutunda görülmektedir. Kurumsal itibar 

algısı alt boyutlarından vizyon ve liderlik ile sosyal medya kullanımı 

arasında negatif ilişki olduğu görülmektedir. Markanın sosyal medya 

uygulamaları, müşterilerin vizyon ve liderliğe yönelik kurumsal 

itibarlarını olumsuz algılamalarına neden olmaktadır. Turkcell GSM 

operatörünün sosyal sorumluluk uygulamaları, genel olarak markanın 

sosyal medya kullanıcıları tarafından kurumsal itibar açısından pozitif 

yönlü algılanmaktadır. Hipotez 1, sosyal medya kullanımı ve genel 

olarak kurumsal itibar algısı açısından desteklenmektedir.  

Hipotez 2: Vodafone GSM operatörü müşterilerinin sosyal medya 

kullanımı ile işletmeye yönelik kurumsal itibar algısı arasında ilişki 

vardır. 

Araştırmaya katılan Vodafone GSM operatörü kullanan müşterilerin 

sosyal medya kullanımı ile markanın kurumsal itibarı algısı arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelâsyon analizi sonucunda 

pozitif yönlü ve anlamlı %60,7 düzeyinde ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 5: Vodafone Müşterilerine Yönelik Korelâsyon Analizi Tablosu 

Vodafone GSM 

Operatörü 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sosyal Medya 

Kullanımı 
1        

Kurumsal 

İtibar Algısı 

(Genel) 

0,607** 1       
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Duygusal 

Çekicilik 
0,521** 0,815** 1      

Mal ve 

Hizmetler 
0,493** 0,925** 0,696** 1     

Vizyon ve 

Liderlik 
0,237** 0,752** 0,578** 0,724** 1    

İş Ortamı 0,542** 0,888** 0,637** 0,761** 0,535** 1   

Finansal 

Performans 
0,416** 0,757** 0,456** 0,633** 0,544** 0,708** 1  

Sosyal 

Sorumluluk 
0,694** 0,529** 0,380** 0,504** 0,10 0,528** 0,13 1 

*  Korelâsyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. **Korelâsyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Vodafone işletmesinin sosyal sorumluluk uygulamaları, markanın 

sosyal medya kullanımı ile ilişkisi en yüksek düzeyde algılanan 

kurumsal itibar alt boyutudur. Korelâsyon analizi sonuçları genel 

olarak değerlendirildiğinde, Vodafone GSM operatörünün sosyal 

medya uygulamaları, genel olarak müşterilerin kurumsal itibar algısını 

artırmaktadır. Hipotez 2, sosyal medya kullanımı ile kurumsal itibar 

algısı alt boyutları açısından desteklenmektedir.  

Hipotez 3: Türk Telekom GSM operatörü müşterilerinin sosyal medya 

kullanımı ile işletmeye yönelik kurumsal itibar algısı arasında ilişki 

vardır. 

Tablo 6: Türk Telekom Müşterilerine Yönelik Korelâsyon Analizi Tablosu 

Türk Telekom 

GSM Operatörü 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sosyal Medya 

Kullanımı 
1        

Kurumsal 

İtibar Algısı 

(Genel) 

0,704** 1       
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Duygusal 

Çekicilik 
0,662** 0,793** 1      

Mal ve 

Hizmetler 
0,819** 0,837** 0,673** 1     

Vizyon ve 

Liderlik 
0,569** 0,779** 0,402** 0,666** 1    

İş Ortamı 0,354** 0,783** 0,568** 0,623** 0,483** 1   

Finansal 

Performans 
0,446** 0,832** 0,587** 0,601** 0,570** 0,621** 1  

Sosyal 

Sorumluluk 
0,579** 0,809** 0,584** 0,547** 0,644** 0,557** 0,572** 1 

*  Korelâsyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. **Korelâsyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Araştırmaya katılan Türk Telekom GSM operatörü kullanan 

müşterilerin sosyal medya kullanımı ile markaya ait kurumsal itibar 

algıları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit 

edilmiştir. Türk Telekom müşterilerin sosyal medya kullanımı ile 

markaya ait genel kurumsal itibar algısı arasında  %70.4 düzeyinde bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya kullanımı ile en yüksek 

düzeyde ilişkili olan kurumsal itibar algısı alt boyutu %81.9 ile mal ve 

hizmetlerdir.  Markanın sosyal medya uygulamaları, müşteriler 

açısından en yüksek düzeyde mal ve hizmetlere yönelik kurumsal 

itibarını artırmaktadır. Hipotez 3, kurumsal itibar algısı ve alt 

boyutları ile sosyal medya kullanımı açısından desteklenmektedir.  

SONUÇ 

Markaların kurumsal itibar algıları ile müşterilerin sosyal medya 

kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye’de 

kullanılan üç GSM operatörü olan Turkcell, Vodafone ve Türk 
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Telekom müşterileri araştırma kapsamında yer almaktadır. Genel 

olarak değerlendirildiğinde, GSM operatörlerine yönelik müşterilerin 

kurumsal itibar algı düzeyi orta seviyededir. GSM operatörü 

müşterilerinin sosyal medya kullanımlarına yönelik ifadelere 

verdikleri cevaplar da orta seviyede yer almıştır.  

GSM operatörü müşterilerinin markalar bazında kurumsal itibar 

algıları ile sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkilerin 

değerlendirildiği korelâsyon analizi sonucunda, her üç marka için 

anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Turkcell 

markasına yönelik kurumsal itibar algısı ile sosyal medya kullanımı 

arasındaki ilişki %19 düzeyinde, Vodafone markasında %60.7 

düzeyinde ve Türk Telekom markasında ise %70.4 düzeyindedir. 

Sosyal medya kullanımı ve kurumsal itibar algısı arasındaki ilişki 

düzeyinin en yüksek olduğu GSM operatörü Türk Telekom olmuştur. 

Türk Telekom markasını Vodafone takip etmektedir. Turkcell 

müşterilerinin sosyal medya kullanımları ile markaya yönelik 

kurumsal itibar algısı arasındaki ilişki düzeyi, diğer iki markaya göre 

çok düşük düzeyde kalmıştır. Turkcell markasının kurumsal itibar 

algısını artırmak amacıyla sosyal medyayı diğer markalara göre daha 

az verimli kullandığı şeklinde çıkarım yapmak mümkündür. 

Dijkmans, Kerkhof ve Beukeboom (2015: 58) tarafından yapılan 

benzer bir araştırmada da, işletmelerin sosyal medya uygulamaları ile 

kurumsal itibar algıları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir. Destici (2018) tarafından alışveriş merkezi 

müşterilerine yönelik yapılan benzer bir çalışmada, sosyal medya 
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kullanımının kurumsal itibar algısı üzerinde 0.48 oranında olumlu 

etkisi olduğu tespit edilmiştir.   

GSM operatörlerinin müşterileri ile en yüksek düzeyde etkileşim 

içerisinde bulunduğu platformlar sosyal medyada yer almaktadır. 

Müşterilerinin markalarına yönelik kurumsal itibar algılarını 

yükseltmek amacıyla sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir. Bu konuda Türk Telekom ve Vodafone markalarının 

Turkcell GSM operatörüne göre daha başarılı oldukları görülmektedir.  

Sonuç olarak, markaların müşterilerine en ekonomik ve etkili bir 

şeklide ulaşabileceği en önemli platformlardan bir tanesi de sosyal 

medyadır. Sosyal medyada bir marka ile ilgili olumlu ya da olumsuz 

bir bilgi çok hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bu durumu 

yönetmek işletmelerin elindedir.  İşletmelerin markalarına yönelik 

kurumsal itibarlarını korumak ve artırmak için, sosyal medyada yer 

alan kendileri ile ilgili haber, yorum ve paylaşımları yakından takip 

etmeleri ve olumsuz paylaşımlara yönelik önlemler alıp bu 

paylaşımları kendileri için olumlu hale dönüştürmeleri gerekmektedir. 

Bunu başarabilmek için işletmelerin kendi bünyelerinde ya da 

dışarıdan hizmet satın alarak sosyal medya yönetim ekibi kurmaları 

gerekmektedir. Bu ekibin başarısı işletmenin kurumsal itibarına çok 

büyük etki edecektir. Kurumsal açıdan paydaşlara yönelik olumlu 

itibarın oluşturulması çok uzun süreler gerektirirken, bu itibarın 

kaybedilmesi çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Kurumsal itibar 

algısı açısından sosyal medya uygulamalarının önemli olduğu bu 

çalışma ile de ortaya konulmuştur. Bu çalışma neticesinde sonraki 
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çalışmalara öneri olarak, farklı sektörler ve daha geniş kitleler 

açısından kurumsal itibar algısı ve sosyal medya uygulamaları 

arasındaki ilişkilerin araştırılması önerilmektedir.  
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GİRİŞ  

Halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitle arasındaki iletişim sürecini, 

kurum ve kamu çıkarlarını gözeterek yöneten ayrıcalıklı bir yönetim 

görevidir. Halkla ilişkiler, kurumun imajına katkı sağlamayı 

amaçlarken hedef kitlenin de faydasına yönelik iletişim çalışmaları 

yürütmektedir. Halkla ilişkiler kapsamında kurumlar, basın ajansı 

modeli, kamuoyunu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model 

ve iki yönlü simetrik model olmak üzere dört model üzerinden hedef 

kitleleri ile iletişim kurmaktadır. Bu modeller, her dönem tercih 

edilmesine karşın özellikle karşılıklı anlayış, müzakere ve dengeli 

iletişimin amaçlandığı iki yönlü simetrik modelin günümüz halkla 

ilişkiler anlayışına daha uygun olduğu söylenebilmektedir. 

2000’li yıllara kadar iki yönlü simetrik modelin uygulanmasına olanak 

tanıyan araçların kısıtlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kitle 

iletişim araçlarına alternatif olarak ortaya çıkan ve bilgi iletişim 

teknolojilerinin en büyük çıktısı olan sosyal medya platformları, bu 

durumu ortadan kaldırmıştır. Sosyal medya kavramının ve sağladığı 

yeniliklerin insan hayatına girmesi, gerek bireylerin gerekse 

kurumların bu ortamdan eşit şekilde faydalanabilmeleri sağlamıştır. 

Sosyal medya üzerinden hedef kitleler, kurumlara talep ve isteklerini 

belirtebilmekte, kurum ile diyalog kurabilmekte ve kurumun 

değişimine öncülük edebilmektedir. Sosyal medya ortamında hedef 

kitle ile iyi ilişkiler geliştirebilen, hedef kitlenin taleplerine cevap 

veren, onları kurumun merkezinde gören ve bu bağlamda stratejiler 

geliştirebilen kurumlar, olumlu imaj ve itibar oluşturabilmektedir. Bu 
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durum tüm kurumlar açısından geçerli olduğu gibi halkla ilişkiler 

mesleğinin gelişimine öncülük eden halkla ilişkiler meslek örgütleri 

için de geçerlidir. Halkla ilişkiler meslek örgütlerinin sosyal medya 

hesaplarını etkin bir şekilde yönetmeleri, meslek üyelerinin mesleği 

daha fazla sahiplenmesine, meslek itibarının geliştirilmesine ve 

meslek örgütleri tarafından yürütülen faaliyetlerinin etkisini 

artırmasına katkı sağlayacağı söylenebilmektedir. 

Halkla ilişkiler meslek örgütlerinin, sosyal medya hesaplarının iki 

yönlü simetrik modele uygun yönetmeleri, meslek üyelerine ve bu 

mesleği gelecekte yürütecek öğrencilere örnek teşkil etmesi açısından 

son derece önemlidir. Diğer taraftan bu örgütlerin sosyal medya 

hesaplarının başarılı bir şekilde yönetmeleri, meslek üyelerinin meslek 

standartlarının geliştirmelerinde daha istekli olmalarında, meslek 

çıkarları doğrultusunda kararların alınmasında önemli rol oynayacağı 

söylenebilmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, Türkiye’de bulunan 

TÜHİD, İDA ve KİD halkla ilişkiler meslek örgütlerinin Twitter 

hesapları halkla ilişkiler modelleri açısından ele alınmış olup bu 

kapsamda çeşitli öneriler sunulmuştur.  
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1-KURAMSAL ZEMİN 

1.1.  Halkla İlişkiler ve Modeller 

 

Son yüzyılda önemi sürekli olarak gelişme gösteren halkla ilişkiler ile 

ilgili sayısız tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazılarını belirtmek 

gerekirse; halkla ilişkiler, kurum ile çevresi arasındaki bağlantıları 

düzenleyen ve öncelikle kamu çıkarına hizmet eden bir iletişim süreci 

olarak tanımlanmaktadır (Bülbül, 2004). Grunig ve Hunt, halkla 

ilişkileri örgüt ve hedef kitle arasındaki iletişimin yönetimi olarak 

tanımlamaktadır (Grunig & Hunt, 1984). Başka bir tanıma göre ise, 

kurumun, başarısında kilit rol oynayan hedef kitle ile karşılıklı yarar 

sağlayan, çift yönlü iletişimi dayalı, dürüst, şeffaf ve sorumlu anlayış 

çerçevesinde yapılan faaliyetler ile kamuoyunu ikna etmeye yönelik 

bir dizi sistematik çabalardır (Cutlip, vd., 2006). Tanımların ortak 

noktasına bakıldığında, iki yönlü iletişime dayalı olma, yönetim 

fonksiyonu olma, hedef kitleler ile karşılıklı faydaya dayalı ilişki 

kurma gibi özelliklerin öne çıktığı söylenebilmektedir. Günümüzde 

yapılan tanımların, ideal noktaya ulaşmasında halkla ilişkiler 

tarihindeki gelişmelerin büyük önemi bulunmaktadır. Grunig ve Hunt, 

tarihsel süreçte halkla ilişkiler ve hedef kitle arasındaki iletişim 

sürecini dört model üzerinden açıklamaktadır. Bu modeller sırasıyla; 

basın ajansı modeli, kamuoyunu bilgilendirme modeli, iki yönlü 

asimetrik model ve iki yönlü simetrik modelden oluşmaktadır (Grunig 

& Hunt, 1984). Bu modeller sırasıyla şu şekilde açıklanmaktadır: 
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• Basın Ajansı Modeli: Halkla ilişkiler uygulamalarının ilk 

dönemini temsil eden bu modelde temel amaç, basının ilgisini 

sansasyonel haberler aracılığı ile çekerek tanıtımın yapılmasıdır. 

Tek yönlü bir iletişim süreci olan bu modelde, basında yer 

almak için abartılı içeriklerden kaçınılmadığı gibi haberin doğru 

olması da önemli değildir. “Tanıtımın iyisi, kötüsü olmaz” 

anlayışı bu modelde hâkimdir. Bu modele dayanan halkla 

ilişkiler faaliyetlerinde halkın ilgisini çekecek, doğruluk payı az 

olan ya da olmayan içerikler üretilmiştir (Yıldırım, 2015). 

• Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli: Bu modelde esas olan, 

kurumların kendileri ile ilgili gelişmeleri, açık ve mümkün 

olduğunca gerçeğe yakın bir şekilde aktarmasıdır. 1920’lerden 

sonra sıklıkla kullanılan bu modelde, basın bülteni, basın 

toplantısı gibi çalışmalarla hedef kitle, eksiksiz ve doğru 

biçimde bilgilendirilmektedir. Bu modelde halkla ilişkiler 

uzmanı bir gazeteci gibi hareket etmektedir (Grunig & Hunt, 

1984). Bu model özellikle günümüzde kamu kurumları 

tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.  

• İki Yönlü Asimetrik Model: Bu modelde temel olarak çift yönlü 

bir iletişim söz konusudur ancak iletişimin akışı ve yoğunluğu 

kaynağın, yani kuruluşun lehine olacak biçimde dengesizdir 

(Uğurlu ve Yeşil, 2020). İki yönlü asimetrik modelde 

kurumların hedef kitleyi ikna etme çabası ve ikna sonucunun 

gerçekleşmesi için öncesinde yapılan araştırmalar söz 

konusudur. Geri bildirimler, kurumun değişiminden ziyade 

hedef kitlenin daha iyi ikna edilmesi için kullanılmaktadır. Bu 
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sebeple kurum ve hedef kitle arasında dengeli bir etkileşimden 

söz edilemez.  

• İki Yönlü Simetrik Model: 1980’lerden sonra kavramsal olarak 

ifade edilen bu model, dört model içerisinde en sonda yer 

almaktadır. İki yönlü simetrik model, tarafların eşit olduğu, 

monolog yerine diyaloğun ön planda olduğu, müzakere odaklı 

bir modeldir. Bu modelde karşılıklı etkileşim söz konusudur 

(Okay & Okay, 2011). En ideal model olarak tanımlanan iki 

yönlü simetrik model, karşılıklı anlayışa, taraflar arasında 

dengenin oluşturulmasına ve karşılıklı faydaya odaklanmaktadır 

(Pir, 2019). 21 yüzyıl halkla ilişkiler anlayışını yansıtan bu 

modelde, hedef kitlenin görüşleri, onlarla müzakere ve uyum 

son derece önemlidir. Sosyal sorumluluk çalışmalarının bu 

modelin bir yansıması olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. 

Son çeyrek asırda bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler, özellikle bu modelin etkin bir şekilde uygulanmasına 

büyük fırsat sunmaktadır. 

 

Yukarıda yer alan dört model de günümüzde kurumlar tarafından 

tercih edilmektedir. Fakat özellikle iki yönlü simetrik modelin 

günümüz açısından en ideal model olduğu söylenebilmektedir. İki 

yönlü simetrik iletişimi benimseyen kurumların hedef kitleleri ile 

mükemmel bir ilişki kurmaları ve isabetli karar almaları diğerlerine 

kıyasla daha yüksektir. Kitle iletişim araçları bu modelin uygulanması 

açından yetersiz kalırken, web 2.0 ile ortaya çıkan ve çift yönlü 

iletişime imkân tanıyan sosyal medya araçları, kurumlara bu modele 
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uygun iletişim kurulmasını mümkün hale getirmiştir. Sosyal medya 

kurum ve hedef kitle arasında dengeli iletişim akışına ve diyalog 

ortamının oluşmasına ortam sunmaktadır.  

1.2. Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya 

 

Web 2.0 ile birlikte 2000’li yılların başlarında ortaya çıkan sosyal 

medya, insanlar ve kurumlar için vazgeçilmez bir iletişim aracı haline 

gelmiştir. Sosyal medya, pek çok meslek alanında olduğu gibi halkla 

ilişkiler mesleği için de büyük kolaylıklar getirmiştir. Özellikle sosyal 

medyanın interaktif, şeffaf ve her an erişilebilir olma özelliği 

günümüz halkla ilişkiler uygulamalarına önemli katkı sunmaktadır. 

Sosyal medya, halkla ilişkiler için olmazsa olmaz olan iki yönlü 

iletişimin kapasitesini artırmıştır. Bu bağlamda kurumlar, hedef 

kitleleriyle etkileşimlerinde sosyal medyadan yüksek düzeyde 

faydalanmaktadır. Böylelikle kurum yönetimleri, hedef kitlelerin 

kurum politikalarına yönelik eğilimlerini, ürün ve hizmetlere ilişkin 

eleştirilerini görebilmekte ve hedef kitlenin zihnindeki kuruma ilişkin 

imajları saptayabilmektedir (Ustakara & Göksu, 2018). Sosyal medya, 

halka ilişkiler faaliyetlerinin tanıtılmasına katkı sağladığı gibi hedef 

kitlenin görüş ve beklentilerini saptamada önemli olan tanıma 

görevine de katkı sağlamaktadır.  

Halkla ilişkiler perspektifinden bakıldığında hedef kitle artık pasif 

olarak görülmemelidir. Hedef kitle,  ürün dizaynından tüm tutundurma 

süreçlerine kadar her aşamada aktif olarak yer almalıdır. Halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının, sosyal medya ekosistemi içinde bulunan 
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hedef kitlelerin özelliklerini, ilgi ve tüketim alışkanlıklarını, boş 

zaman tercihlerini, marka tercihleri ve sosyal medya kullanım 

düzeyleri gibi durumları saptamak için bu gruplarla iletişim kurmaları 

gerekmektedir (Özel & Sert, 2015). 

Sosyal medya, halkla ilişkilerin tanıma görevi kapsamında yaptığı 

çevre araştırması için önemli bir veri kaynağıdır. Buna ek olarak bu 

platform, halkla ilişkiler profesyonellerine, hedef kitledeki 

değişiklikleri gözlemleyebilme, farklı özelliklere sahip hedef kitleleri 

kategorize edebilme, krize dönüşebilecek sorunları önceden 

öngörebilme gibi imkânlar tanımaktadır. Bu imkânlardan 

faydalanabilmek için halkla ilişkiler profesyonellerinin sosyal 

medyada hedef kitlelerini aktif takip etmesi, onlarla iletişimi daima 

canlı tutarak onların faaliyetlerde geri bildirimde bulunmalarının 

sağlanması son derece önemlidir. Bunun yanında halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin başarılı olması için mutlaka konsept olarak yaratıcı 

içerikler oluşturulmalıdır. Diğer taraftan yaratıcı içerikler oluştururken 

kurumsal hedefler ve değerler ile örtüşecek şekilde şeffaf olunmalıdır 

(Phillips & Young, 2009). 

Sosyal medya sayesinde halkla ilişkiler hedef kitleye mesaj iletmenin 

yanı sıra onlar ile diyaloğa geçme olanağını yakalamıştır. Sosyal 

medyanın, halkla ilişkiler profesyonelleri için en ideal mecra olduğu 

rahatlıkla söylenebilmektedir (Durusoy, 2018). Bu mecra halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini dolayısıyla kurumun 

pozitif imaj oluşturmasını kolaylaştırmaktadır.  
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1.3. Halkla İlişkiler Meslek Örgütleri ve Sosyal Medya 

Meslek örgütleri, meslek sınırlarının belirlenmesi, meslek sorunlarının 

çözülmesi ve meslek itibarının geliştirilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Meslek örgütleri, meslek üyeleri arasında ve mesleğin 

kamuoyunda temsil edilmesinde köprü görevi görmektedir (Dickson 

&  Arcodia, 2010). Bu durum, tüm meslek örgütlerinde olduğu gibi 

halkla ilişkiler meslek örgütleri için de geçerlidir. Halkla ilişkiler 

meslek örgütleri, halkla ilişkiler meslek değerlerinin etik ilkeler 

çerçevesinde korunması ve meslek üyelerinin sorunsuz bir şekilde 

çalışmalarını icra etmesinde ve mesleğin değişen dünyaya uyum 

sağlamasında önemli rol oynamaktadır. Uluslararası Halkla İlişkiler 

Derneği (IPRA), Avrupa Halkla İlişkiler Eğitim ve Araştırma Derneği 

(Euprera), Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu (CERP), 

Amerikan Halkla İlişkiler Derneği (PRSA) meslek örgütleri dünyada 

en önemli halkla ilişkiler meslek örgütleridir. Türkiye’de ise Türkiye 

Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), Kurumsal İletişimciler Derneği 

(KİD) ve İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) halkla 

ilişkiler meslek örgütü olarak kabul edilmektedir. Bu örgütler,  halkla 

ilişkiler profesyonellerini ve halkla ilişkiler faaliyeti yürüten 

kurumları bir çatı altında toplayarak mesleğin tanınmasına, meslek 

çerçevesinin çizilerek etik ilkelerin belirlenmesine ve mesleğin 

gelişmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir.  

Taylor ve Kent (2010), halkla ilişkiler meslek örgütlerinin, mesleğin 

gelişimi için sosyal medyayı kullanmalarının etkili olacağını 

vurgulamaktadır. Halkla ilişkiler meslek örgütleri, hedef kitlelerini ile 
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etkili bir iletişim gerçekleştirebilmeleri için sosyal medyada aktif bir 

şekilde bulunmaları gerekmektedir. Sosyal medya, hakla ilişkiler 

meslek örgütlerine üye kazandırma, onların aktif katılımını sağlayarak 

müşterek şekilde meslek standartlarını yükseltmede önemli bir araçtır. 

Diğer taraftan halkla ilişkiler mesleğini olumsuz etkileyebilecek 

kararların alınmadan durdurulması veya alınan kararların iptalini 

sağlamada sosyal medya önemli rol oynayabilmektedir. 

Halkla ilişkiler meslek örgütleri, sosyal medya üzerinden meslek 

hakkındaki gelişmeleri duyurmalarının yanı sıra meslek üyelerinin, 

fikir ve projelerini meslek örgütüyle paylaşarak meslek örgütünün 

faaliyetlerini zenginleştirmesine de imkân tanımaktadır. Bunun 

yanında meslek örgütleri tarafından yapılan faaliyetlerin duyurulması 

ve üyelerin aktif katılımının sağlanması açısından sosyal medya 

mecraları önemli avantajlar sunmaktadır.  

Sosyal medya, halkla ilişkiler meslek örgütlerinin diğer bir hedef 

kitlesi olan bölüm öğrencilerinin, meslek hakkında bilgilendirilmesi, 

onlarla yoğun bir etkileşim kurulması ve staj dönemlerinde onlara 

yardımcı olunmasında katkı sağlayabilmektedir. Sosyal medya, 

meslek örgütlerine yapılan faaliyetlerin ölçümlenmesi ve bu 

doğrultuda faaliyetlerin güncellenmesinde de olanak tanımaktadır. 

Halkla ilişkiler meslek örgütlerinin, sosyal medyadan tam anlamıyla 

faydalanmaları için hedef kitleyi düzenli olarak bilgilendirmenin 

dışında onlarla iki yönlü, karşılıklı anlayışa dayalı simetrik bir iletişim 

anlayışını benimsemeleri gerekmektedir.  
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2. METODOLOJİ  

2.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Halkla ilişkiler meslek örgütü olan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 

(TÜHİD), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) ve İletişim 

Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) Twitter hesaplarının halkla 

ilişkiler modelleri açısından nasıl kullanıldığını karşılaştırmalı olarak 

ortaya koymak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. TÜHİD, İDA 

ve KİD’in 15 Eylül 2020-15 Mart 2021 tarihleri arasında Twitter 

paylaşımları ve takipçiler ile olan iletişim süreçleri incelenerek içerik 

analizine tabi tutulmuştur.  15 Eylül ve 15 Mart arası dönemler halkla 

ilişkiler meslek örgütlerinin en fazla faaliyet gösterdiği dönemler olup, 

bu sebeple bu tarih aralığı seçilmiştir. 

 2.2. Araştırma Sınırlılıkları ve Soruları 

Araştırmada elde edilen verilerin 15 Eylül 2020- 15 Mart 2021 

tarihleri arasında olması çalışmanın kısıtlılığı olarak düşünülebilir. 

Araştırmanın Covid-19 pandemisi ile aynı döneme denk gelmesi doğal 

olarak meslek örgütlerinin fiziksel faaliyet yapmalarını olumsuz 

etkilemiştir.  Bu durum sosyal medyada içerik paylaşımlarını 

sınırlandırabilmektedir. Araştırmada sadece Twitter hesabının 

incelenmesi, diğer sosyal medya hesaplarının incelenmemesi de bir 

sınırlılıktır. Çalışmanın amacı kapsamında cevaplanacak araştırma 

soruları aşağıdaki gibidir: 

1-Araştırmaya konu olan halkla ilişkiler meslek örgütleri kurumsal 

Twitter hesaplarında yapılan iletişimlerde, Grunig ve Hunt’ın 
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halkla ilişkiler modellerinden hangisi/hangileri 

uygulanmaktadır?  

2- TÜHİD, İDA VE KİD Twitter hesapları üzerinden 

gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinde iki yönlü iletişim 

uygulanmakta mıdır? 

3-TÜHİD, İDA VE KİD Twitter hesapları simetrik iletişim 

açısından nasıl yönetilmektedir? 

2.3. Araştırmada Veri Toplama Süreci 

Waters ve Jamal (2011)  tarafından yapılan “Tweet, Tweet, Tweet: A 

Content Analysis Of Nonprofit Organizations’ Twitter Updates” 

başlıklı çalışmada kullanılan kod düzeni kullanılmıştır. Bu kod düzeni 

sonraki çalışmalarda da Twitter’a uyarlanmıştır. Bu bağlamda kod 

düzeninin nihai hali Durusoy’un (2018) “İki Yönlü Simetrik İletişim 

Çerçevesinden Kadıköy ve Datça Belediyeleri Twitter Kullanımı” 

başlıklı makalesinden uyarlanarak hazırlanmıştır (Durusoy, 2018). 

Buna göre, halkla ilişkiler meslek örgütlerinin Twitter’da yaptığı 

paylaşımlar ve takipçileriyle olan iletişimleri, halkla ilişkiler model 

parametrelerine göre kategorize edilmiş ve sıklıkları hesaplanmıştır. 

2.4. Araştırma Bulguları 

01.04.2021 tarihli verilere göre TÜHİD’in Twitter hesabı, 6784 kişi 

tarafından takip edilmektedir. Bu hesap tarafından 478 hesabın takip 

edildiği görülmektedir. İDA’nın Twitter hesabı, 2977 kişi tarafından 

takip edilmektedir. Bu hesap tarafından 111 hesabın takip edildiği 

görülmektedir.  KİD’in Twitter hesabı ise, 1564 kişi tarafından takip 
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edilmektedir. Bu hesap tarafından 267 hesabın takip edildiği 

görülmektedir. Üç meslek örgütünün Twitter hesaplarına ilişkin 

günlük bazda genel bulgular Tablo 1’de yer almaktadır:  

Tablo 1: Halkla İlişkiler Meslek Örgütlerine İlişkin Genel Twitter Bulguları 

Konu 
Meslek 

Örgütleri 

Ortalama 

Tweet 

Toplam 

Tweeet 

Min. 

Tweet 

Mak. 

Tweet 

 

Tweet Sayısı 

TÜHİD 0,77 140 0 48 

İDA 0,16 29 0 1 

KİD 0,12 22 0 2 

Fotoğraf 

Paylaşımı 

İçeren Tweet 

Sayısı 

TÜHİD 0,62 112 0 39 

İDA 0,16 29 0 1 

KİD 
0,12 22 0 2 

Video Sayısı 

TÜHİD 0,02 4 0 3 

İDA 0,01 2 0 1 

KİD 0,005 1 0 1 

Diğer Web 

Sitelerine 

Yönlendiren 

Tweet Sayısı 

TÜHİD 0,06 12 0 2 

İDA 0,08 15 0 2 

KİD 
0,01 3 0 1 

 

Retweet 

Sayısı 

TÜHİD 0,07 14 0 7 

İDA 0 0 0 0 

KİD 0 0 0 0 

Beğeni Sayısı 

TÜHİD 5,7 1038 3 123 

İDA 0,38 69 0 7 

KİD 0,26 47 0 7 

Takipçilere 

Soru İçeren 

Tweet Sayısı 

TÜHİD 0 0 0 0 

İDA 0 0 0 0 

KİD 0 0 0 0 
 

Meslek örgütlerinin 15 Eylül 2020 ve 15 Mart 2021 tarihlerindeki 

paylaşımlarına bakıldığında, TÜHİD’in en fazla tweet paylaşımına ve 

buna bağlı olarak fotoğraf ve video içeren paylaşım sayısına sahip 

olduğu görülmektedir. Tablodaki veriler günlük bazda verildiği için, 
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tüm meslek örgütlerinin bazı günler paylaşım yapmadıklarını 

göstermektedir. Tüm meslek örgütlerinin diğer web sitelerine 

yönlendiren tweetlerinin olduğu fakat bunu en yoğun sıklıkta İDA’nın 

yaptığı saptanmıştır. Sadece TÜHİD’in farklı hesaplardaki 

paylaşımları retweetlediği İDA ve KİD’in retweetleme yapmadığı 

görülmüştür. TÜHİD, İDA ve KİD örgütlerinin hiçbirinin 

takipçilerine soru sormadığı belirlenmiştir. 

Tablo 2: Halkla İlişkiler Meslek Örgütleri Tarafından Paylaşılan İçerik Konuları 

Aylar Meslek 

Örgütleri 

Paylaşım Konusu 

 

Eylül, 2020 

TÜHİD Etkinlik, basın açıklaması, TÜHİD Yönetim Kurulu 

röportaj 

İDA Dergi yazısı (Marketing Türkiye) 

KİD Eğitim, sertifika programı 

 

Ekim, 2020 

TÜHİD İzmir depremi ile ilgili önemli duyuru, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramını kutlama, vefat 

İDA Kutlama, dergi yazısı,  

KİD Geçmiş olsun mesajı, kutlama, vefat, etkinlik 

 

Kasım, 

2020 

TÜHİD İletişim fakültesi buluşmaları, etkinlik duyurusu, 

öğretmenler günü kutlaması, Yeni Zamanlar ve 

Halkla İlişkiler Sempozyumu, Anma 

İDA Ödül alan üyelerin duyurulması, etkinlik duyurusu, 

Anma 

KİD Kriz iletişim ve toplumsal cinsiyet konulu etkinlikler, 

Anma 

 

Aralık, 

2020 

TÜHİD Yılbaşı kutlaması,  pandemi şartlarında sektör 

değerlendirme toplantısı, etkinlik duyurusu(4), 

Engelliler Günü kutlaması 
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İDA Kutlama, köşe yazısı, etkinlik duyurusu 

KİD Yılbaşı kutlaması, dernek hakkında bilgilendirme, 

eğitim 

 

Ocak, 2021 

TÜHİD Yönetim Kurulu toplantısı, Çalışan Gazeteciler Günü 

kutlaması 

İDA Dergi yazısı 

KİD - 

 

Şubat, 

2021 

TÜHİD Vefat, deklarasyon imzası, üye toplantısı 

İDA Reklam Özdenetim Kurulu tanıtım, Dijital İletişimde 

Etik  ve Konkur Süreç Yönetimi hakkında kılavuz 

paylaşımı, üniversite iş birliği, kutlama, deklarasyon 

imzası, PRİDA İletişim Ödülleri takvimi 

KİD Etkinlik, vefat 

 

Mart, 2021 

TÜHİD Altın Pusula Yarışması, ödül töreni ve plaket 

takdimi, Altın Pusula Yarışması seçici kurul 

toplantısı, kutlama 

İDA Dergi yazısı, kutlama,  

KİD Kutlama, etkinlik 

 

Tablo 2’ye bakıldığında, TÜHİD’in Altın Pusula Yarışması, ödül 

töreni, özel gün kutlaması, çevrimiçi yönetim toplantıları, basın 

açıklamalarına ve röportaj paylaşımlarına yer verdiği görülmüştür. 

İDA’nın dergi yazıları, Prida İletişim Ödülleri, kutlama ve köşe 

yazısına ilişkin paylaşımlar yaptığı saptanmıştır. KİD’in hesabında ise 

ise eğitim, sertifika programı, konferans ve kutlamalara ilişkin 

paylaşımlara yer verilmiştir. 
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Tablo 3: Basın Ajansı Modeline Göre İçerik Analizine İlişkin Bulgular 

Konu Meslek 

Örgütleri 

 

Toplam  Tweet 

Sayısı 

 

Kurumla İlgili Reklam İçeren 

Tweetler 

TÜHİD 2 n=140 

İDA 1 n=29 

KİD 1 n=22 

Abartılmış Duygusallık (Yüz 

İfadeleri) İçeren Tweet Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Duyguları İfade Eden Tweet 

Sayısı 

TÜHİD 8 n=140 

İDA 1 n=29 

KİD 4 n=22 

Heyecan, Coşku, Mutluluk, 

Umut İfade Eden Tweet Sayısı 

TÜHİD 9 n=140 

İDA 3 n=29 

KİD 3 n=22 

Korku, Hüzün, Üzüntü İfade 

Eden Tweet Sayısı 

TÜHİD 6 n=140 

İDA - n=29 

KİD 3 n=22 

 

Mizahi Tweet Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

 

Tanıtım Tweet Sayısı 

TÜHİD 7 n=140 

İDA 4 n=29 

KİD 2 n=22 

 

Bu tabloya göre, 180 günlük süre içerisinde halkla ilişkiler meslek 

örgütlerinin, reklam içerikli, duyguları ifade eden ve tanıtım içerikli 

tweet paylaşımı yaptıkları saptanmıştır.  Bu meslek örgütlerinin 
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abartılmış duygusallık içeren veya mizahi özellik taşıyan tweet 

paylaşımlarına yer vermedikleri görülmüştür. 

Tablo 4:  Kamuoyunu Bilgilendirme Modeline Göre İçerik Analizine İlişkin 

Bulgular 

Konu Meslek 

Örgütleri 

 

Toplam  Tweet 

Sayısı 

Bilgi Paylaşımı İçeren Tweet 

Sayısı 

TÜHİD 56 n=140 

İDA 9 n=29 

KİD 4 n=22 

Kurumun Bloğuna Yönlendiren 

Tweetler 

TÜHİD 2 n=140 

İDA 1 n=29 

KİD - n=22 

Basında Çıkan Haberlerle İlgili 

Tweet Sayısı  

 

TÜHİD 4 n=140 

İDA 2 n=29 

KİD - n=22 

 

Basın Açıklaması Tweetleri 

TÜHİD 8 n=140 

İDA 1 n=29 

KİD 2 n=22 

Araştırma Bulgusu Tweetleri TÜHİD 3 n=140 

İDA 1 n=29 

KİD 3 n=22 

 

Broşür Tweetleri 

TÜHİD 16 n=140 

İDA 1 n=29 

KİD - n=22 

Yaklaşan Etkinliklerle İlgili 

Tweet Sayısı 

TÜHİD 15 n=140 

İDA 2 n=29 

KİD 2 n=22 
 

Tablo 4’e göre TÜHİD, İDA ve KİD’in yoğun bir şekilde bilgi 

paylaşımı içeren tweetler attığı görülmüştür. Buna ek olarak üç meslek 

örgütünün; yaklaşan etkinlikler ile ilgili paylaşımlar yaptığı, basın 

açıklamalarına yer verdiği ve araştırma bulgularını paylaştığı 

saptanmıştır. Diğer taraftan TÜHİD ve İDA’nın kamuoyunu 
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bilgilendirme modeli maddelerinin tamamı ile ilgili tweet paylaşımı 

yaptığı, KİD’in ise kurumun bloğuna yönlendirme, basında çıkan 

haberleri paylaşma ve broşür tweetleri ile ilgili paylaşım yapmadığı 

tespit edilmiştir.  

Tablo 5: İki Yönlü Asimetrik Modele Göre İçerik Analizine İlişkin Bulgular 

Konu Meslek 

Örgütleri 

 

Toplam  Tweet 

Sayısı 

Belirli Konularda Geri Bildirim 

Almayla İlgili Tweet Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Bir Anket Ya da Araştırmaya 

Katılmasını Talep Eden Tweetler 

TÜHİD - n=140 

İDA 1 n=29 

KİD - n=22 

Twitter'ı Kullanarak İletişime 

Geçmesini İsteyen Tweetler 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Herhangi Bir Kampanyaya 

Katılmasını İsteyen Tweet Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA 1 n=29 

KİD - n=22 

Mevcut Durumla İlgili Geri 

Bildirim İçeren Tweet Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Takipçilerin Kuruma Yönelik 

Tercih ve Tutumlarıyla İlgili Bilgi 

Edinmeyi İsteyen Tweetler 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Doğrudan Mesaj Göndermeyi 

İsteyen Tweetler 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 
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KİD - n=22 

Kurumların Diğer Sosyal Medya 

Hesaplarının Takip Edilmesini 

İsteyen Tweetler 

TÜHİD 1 n=140 

İDA 1 n=29 

KİD - n=22 

Halkla ilişkiler meslek örgütlerinin Twitter paylaşımlarını iki yönlü 

asimetrik model açısından ele alındığında üç meslek örgütünün; 

takipçilerden geri bildirim almaya dönük paylaşımı, mevcut durum ile 

ilgili geri bildirim içeren tweet paylaşımı ve kuruma yönelik tercih ve 

tutumları öğrenmeye yönelik tweetlerin bulunmadığı saptanmıştır. 

Takipçilerin araştırmaya ve kampanyaya katılmasını talep tweet 

paylaşımına bakıldığında sadece İDA tarafından paylaşım yapıldığı 

diğer meslek örgütleri tarafından paylaşım yapılmadığı görülmüştür. 

İDA tarafından yapılan bu paylaşımların İki yönlü asimetik açıdan 

dikkate değer düzeyde olmadığını söylemek mümkündür. Diğer 

taraftan TÜHİD VE İDA’nın diğer sosyal medya hesaplarının takip 

edilmesini isteyen tweet paylaşımı yaptığı, KİD’in ise bu bağlamda 

paylaşım yapmadığı görülmüştür.  

Tablo 6: İki Yönlü Simetrik Modele Göre İçerik Analizine İlişkin Bulgular 

Konu Meslek 

Örgütleri 

Toplam  Tweet 

Sayısı 

Takipçilere Verilen Tek 

Cevaplı Tweet Sayısı 

TÜHİD 1 n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Takipçilere Verilen İki veya 

Daha Fazla Yanıt Veren 

Tweet Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 
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Takipçilerine Doğrudan 

Verdikleri Cevap 

Tweetlerinin Toplam Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Atılan Tweetlere Yapılan 

Toplam Kullanıcı Yorum 

Sayısı 

TÜHİD 2 n=140 

İDA - n=29 

KİD 1 n=22 

Atılan Tweetlere Yapılan 

Olumlu Kullanıcı Yorum 

Sayısı 

TÜHİD 2 n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Atılan Tweetlere Yapılan 

Olumsuz Kullanıcı Yorum 

Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Atılan Tweetlere Yapılan 

Alakasız Kullanıcı Yorum 

Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Atılan Tweetlere Yapılan 

Bilgi Edinme Amaçlı 

Kullanıcı Yorum Sayısı 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD 1 n=22 

Atılan Tweetlere Yapılan 

Olumlu Kullanıcı 

Yorumlarına Verilen Cevap 

Tweetleri 

TÜHİD 1 n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Atılan Tweetlere Yapılan 

Olumsuz Kullanıcı 

Yorumlarına Verilen Cevap 

Tweetleri 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Atılan Tweetlere Yapılan 

Alakasız Kullanıcı 

Yorumlarına Verilen Cevap 

Tweetleri 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 
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Atılan Tweetlere Yapılan 

Bilgi Edinme Amaçlı 

Kullanıcı Yorumlarına 

Verilen Cevap Tweetleri 

TÜHİD - n=140 

İDA - n=29 

KİD - n=22 

Tablo 6’ya göre, TÜHİD, İDA ve KİD tarafından atılan tweetlere 

takipçiler tarafından dikkate değer düzeyde ilgi gösterilmediğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu meslek örgütleri tarafından yapılan 

paylaşımlara çok nadir düzeyde yorum yapılması, dolayısıyla bu 

örgütlerin yapılan yorumlara cevap verilmesi durumunu ortadan 

kaldırmıştır. Takipçilerle etkileşim söz konusu olmadığı için tek yönlü 

bir iletişimin olduğu söylenebilmektedir. Fakat iki yönlü simetrik 

iletişimden bahsedebilmek için takipçilerin paylaşımlara olumlu, 

olumsuz, bilgi edinme amaçlı ve alakasız yorumlar yapması, buna 

karşılık olarak da kurumların bu yorumlara bir veya birden fazla cevap 

vermesi ve takipçilerle diyalog oluşturması gerekmektedir.  

Tablo 7: Halkla İlişkiler Meslek Örgütlerinin Halkla İlişkiler Modelleri Bağlamında 

Genel Bulgu Sonuçları 

Halkla 

İlişkiler 

Modelleri 

Basın 

Ajansı 

Modeli 

Kamuoyunu 

Bilgilendirme 

Modeli 

İki Yönlü 

Asimetrik 

Model 

İki Yönlü 

Simetrik Model 

TÜHİD 

n=140 (% 

100) 

n=30 

(% 21,42) 

n=104 

(% 74,28) 

n=0 

(% 0) 

n=6 

(% 4,28) 

İDA 

n=29 (% 

100) 

n=9 

(% 31,03) 

n=17 

(% 58,62) 

n=3 

(% 10.34) 

n=0 

(% 0) 
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KİD 

n=22 (% 

100) 

n=10 

(% 45,45 ) 

n=11 

(% 50) 

n=0 

(% 0) 

n=1 

(% 4.55) 

Tablo 7’ye göre, TÜHİD, İDA ve KİD’in Twitter hesaplarının halkla 

ilişkiler modelleri açısından değerlendirildiğinde, üç meslek 

örgütünde benzer sonuçların olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

bağlamda   TÜHİD’in % 74,28, İDA’nın % 58,62, KİD’in ise %50 

oranında kamuoyunu bilgilendirme modeline uygun olarak iletişimi 

gerçekleştirdiği görülmüştür. Twitter hesapların en fazla kamuoyunu 

bilgilendirme modeli yaklaşımı ile yönetildiği söylenebilir.  Basın 

ajansı modelinde ise oranların TÜHİD için %21,42, İDA için %31,3 

ve KİD için % 45,45 olduğu saptanmıştır. İki yönlü asimetrik ve 

simetrik modele yönelik sonuçların ise ilk iki modele kıyasla oldukça 

düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye çapında halkla ilişkiler alanında faaliyet yürüten üç büyük 

meslek örgütü olarak TÜHİD, İDA ve KİD, Twitter mecrası üzerinden 

hedef kitleleri ile iletişim kurmaktadır. Bu kapsamda söz konusu 

örgütlerin 15 Eylül 2020-15 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan 

Twitter paylaşımları ve takipçileri ile olan iletişimleri halkla ilişkiler 

modelleri bağlamında değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre, 

TÜHİD’in diğer meslek örgütlerine göre Twitter’i daha yoğun 

kullandığı, paylaşım sayısının sıklığı ve takipçi sayılarının yüksek 

olmasından anlaşılmaktadır. Söz konusu meslek örgütlerinin hepsinin 
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başka hesapları takip ettiği fakat sadece TÜHİD tarafından başka 

hesapların paylaşımlarının retweetlendiği görülmüştür. 

TÜHİD, İDA ve KİD’in takipçileriyle etkileşimi artırmak adına onlara 

herhangi bir soru yöneltmediği saptanmıştır. Diğer taraftan üç meslek 

örgütünün diğer web sitelerine yönlendiren paylaşımlar yaptığı 

görülmüştür. Paylaşılan içerik konularına bakıldığında ise, ödül 

törenleri, özel gün kutlamaları, çevrimiçi toplantılar, eğitim ve 

konferans duyurusu gibi içeriklerin üç meslek örgütünde ortak olduğu 

söylenebilmektedir. İDA’nın diğerlerinden farklı olarak köşe 

yazılarına, TÜHİD’in ise yönetim kurulu toplantılarına yer verdiği 

görülmektedir.  

Genel olarak halkla ilişkiler meslek örgütleri TÜHİD, İDA ve KİD’in 

Twitter’da tek taraflı paylaşımlar yaptıkları, tweet paylaşımı dışında 

takipçiler ile etkileşim kurmadıkları ve çoğunlukla kamuoyunu 

bilgilendirme modeline uygun bir iletişim gerçekleştirdikleri 

saptanmıştır. Bu bağlamda Twitter hesaplarının konvansiyonel medya 

yaklaşımı ile yönetildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sonuçlar 

Ustakara ve Göksu tarafından yapılan “Halkla İlişkiler Meslek 

Örgütlerinin Sosyal Medya İletişimi Üzerine Bir İnceleme: Facebook 

Örneği” başlıklı makale çalışmasının sonuçları ile uyumludur. Halkla 

ilişkiler örgütlerinin Facebook hesabını inceleyen bu çalışmada, 

örgütlerin Facebook hesabını tek taraflı paylaşımlar yaparak 

yönettikleri ve takipçileri ile diyalog kurmadıkları saptanmıştır (2018: 

64). Söz konusu meslek örgütlerinin takipçileriyle etkileşimi 

artırmaları için öneri olarak sunulabilecek hususlar şunlardır:  
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• Üç meslek örgütü de takipçileri ile etkileşimi geliştirmek için 

periyodik şekilde paylaşımlar yapmalıdır.  

• Takipçilerin etkileşim motivasyonlarını artırmak için iki 

yönlü simetrik modele uygun içerikler üretilmelidir. 

• Takipçilerin geri bildirimde bulunmasını sağlayacak anket, 

araştırma ve kampanya içeriklerine yer verilmelidir. 

• Takipçiler tarafından paylaşımların altına yapılan bilgi 

edinme amaçlı, olumlu, olumsuz ve alakasız yorumlara cevap 

verilmelidir. Bu cevaplar tek bir cevapla bırakılmayarak 

gerektiğinde birden fazla cevap verilerek etkileşim 

sürdürülmelidir.  

• Meslek örgütleri, yapmalarını planladıkları etkinliklere ilişkin 

takipçilerin görüşlerini sormalı ve onların önerilerini dikkate 

almalıdır. 

Bundan sonraki çalışmalarda, halkla ilişkiler meslek örgütleri sosyal 

medya sorumluları ile derinlemesine görüşmeler yapılması ve 

Instagram başta olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarının 

incelenmesi daha genellenebilir sonuçlar verebilecektir. 
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GİRİŞ  

 

Yeni ve bozucu teknolojik gelişme olarak sosyal medya, sosyal 

etkileşimlerin yanında ticari etkileşimleri de etkilemektedir (Agnihotri 

vd., 2012). Geleneksel medyaya yapılan getirinin geri dönüşünün 

azalması ve gençler başta olmak üzere sosyal medyayı kullananların 

sayısının artması, sosyal medyanın pazarlama aracı olarak 

kullanılmasına neden olmaktadır. Sosyal medya pazarlaması, mal ve 

hizmetlerin özellikle tutundurma şeklinin değişmesine, maliyetlerin 

azalmasına ve mesajların çok kısa sürede ve geleneksel medyaya göre 

çok daha fazla müşteriye ulaştırılmasına imkân vermektedir (De Vries 

vd., 2012). Twitter, Facebook, Youtube, Instagram ve LinkedIn gibi 

sosyal medya platformları, paylaşılan bilgilerin çok hızlı yayılmasına 

olanak sağlamaktadır (Kaplan & Haenlein, 2010). Pazarlamacıların 

son zamanlarda ilgisini çeken önemli bir konu olan elektronik ağızdan 

ağıza iletişim, Twitter gibi araçlarda tüketicilerin paylaştığı konum, 

mesaj, resim, video gibi mesajların arkadaş listesindeki diğer bireyler 

tarafından görülmesi e-wom’un önemini artırmaktadır (Koçak vd., 

2017). Pazarlamacılar da mal, hizmet veya marka ile ilgili mesajlarını 

müşterilerin dikkatini çekecek şekilde paylaştığında, müşteriler 

arasında hızla yayılmasını sağlayabilmektedir.  

 

Pazarlamanın ve müşteri ilişkilerinin gelecekte daha fazla 

yoğunlaşacağı bir iletişim kanalı olarak tahmin edilen sosyal 

medyadaki etkileşimlere gereken dikkat verilmelidir (Carlson & Lee, 

2015). Ancak örgütlerin sosyal medya kullanımına verdiği önem halen 

kısıtlıdır. Örneğin Birleşik Krallık’ta konferans merkezlerinin önemli 
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bir kısmının web 2.0 teknolojilerinin potansiyeline uyum sağlamadığı 

belirlenmiştir (Davidson, 2011). Diğer taraftan Twitter gibi sosyal 

ağların, müşteriyle doğrudan etkileşim kurmasına, müşterinin soru ve 

endişelerine yanıt vermesine, pazarlama iletişim amaçlarına hizmet 

etmesine, marka kişiliğini geliştirmesine, satın alma niyetini 

etkilemesine ve marka sadakatini desteklemesine imkân verebildiği 

görülmektedir (Kinney & Ireland, 2015). Sosyal ağların kullanım 

şekillerinin bilinmesi, sosyal medya kullanımının işletme ve 

çalışanlara etkilerinin anlaşılması, işletmelerde sosyal medya 

kullanımına gösterilen ilgiyi etkileyen kontrol kaybı endişesi gibi 

faktörlerin belirlenmesi gibi konular, örgütsel bakımdan konunun 

aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.  

 

İşletmeler sosyal medyada; sipariş alma, yeni mal ve hizmetleri 

duyurma, fanlarla etkileşim kurma, müşterilere bilgi sağlama ve 

müşteri sorunlarını ele alma gibi faaliyetler gerçekleştirebilmektedir. 

Bu faaliyetler; sosyal medya popülerliğinin artması, rakiplerin 

görünürlüğü ve maliyet azaltma baskısı gibi motivasyon unsurlarına 

bağlı olarak artmaktadır. Bu faaliyetlerden beklenen temel sonuçlar 

ise; müşterilerle etkileşimlerin geliştirilmesi, ürünün tutundurulması, 

satışların artması ve yeni müşteriler kazanma gibi başlıklar altında 

ifade edilebilir. Örneğin satış sürecinde sosyal medya kullanımının, 

satış gibi performans göstergelerine etkilemesi mümkündür. Zira 

internetle ve sosyal medya ile birlikte ürünler, geleneksel yöntemlere 

göre çok daha hızlı ve verimli şekilde müşterilere sunulabilmektedir. 

İşletmeler için yeni bir pazarlama, iletişim, satış ve ağızdan ağıza 
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iletişim fırsatları sunan sosyal medyadan elde edilen yararların 

artırılması, sosyal medyanın etkilerinin anlaşılmasıyla mümkündür.  

 

Bu bağlamda sosyal medya, tüm işletme işlevlerini ilgilendirmekle 

birlikte, özellikle pazarlama işlevi bakımından önemli bir konudur. 

Marka oluşturma, reklam mesajı iletme, pazarlama araştırması 

gerçekleştirme, ilişkileri yönetme, siparişleri yönetme gibi pazarlama 

ve satış faaliyetlerinde sosyal medya kullanılabilmektedir. Müşterile-

rin sosyal medya iletişimlerinden duyduğu memnuniyet ve elde ettiği 

faydalar, onların işletme taraftarı olmasına dahi neden olabilmektedir. 

Diğer taraftan satış gücü ve satış sürecinde önemli rolü olması 

mümkün olan sosyal medyanın, satış süreci ve satış yönetimi 

uygulamalarıyla ilişkisine yönelik araştırma sayısı azdır (Andzulis vd., 

2012).  

 

Bunların yanında müşteriler ise bilgilenmek ve iletişim kurmak gibi 

amaçlarla sosyal medyayı kullanmak istemektedir (Miller & Lammas, 

2010). Sosyal medya kullanıcılarını motive eden faktörlerin neler 

olduğu, hangi içeriklerden daha çok hoşlanıldığı ve hangi faydaların 

daha çok algılandığını takip etmek, işletmeler için yararlıdır (Tsimonis 

& Dimitriadis, 2014). Örneğin tüketicinin sosyal medya sitesi 

takipçiliğinin, tüketicinin çalışma durumu, yaş, cinsiyet ve sosyal 

medya kullanma özellikleri gibi değişkenlerden etkilendiğini (Carlson 

& Lee (2015) ve profil takipçi sayısının paylaşımların güvenirliğini 

etkilediğini (Jin & Phua, 2014) gösteren araştırmalar, konu hakkındaki 

bilgimizi artırmaktadır. Kısaca sosyal medyadaki işletme 

faaliyetlerinin, müşteriler tarafından nasıl algılandığı veya bunlara 
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nasıl tepki verildiği, konunun tüketici bakımından incelenebilecek 

yönleri olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 

1. SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMADA KULLANIMI 

Sosyal medya, kullanıcı tarafından üretilen içeriklerin oluşturulması 

ve değişimine imkan veren, internet temelli uygulama grubu olarak 

(Kaplan & Haenlein, 2010), sadece insanlar tarafından resim yükleme, 

durum güncelleme ve sosyal yaşamı geliştirme gibi amaçlar için 

kullanılmamakta, işletmeler tarafından çalışanların yönetimi ve 

görevlerin gerçekleştirilmesi gibi ticari amaçlarla da kullanılmaktadır. 

İşletmeler, sosyal medyayı kullanarak müşterilere ve fikir önderlerine 

ulaşmakta ve onları bilgilendirebilmektedir. Bu doğrultuda 

gerçekleştirilen faaliyetler çeşitli başlıklar altında incelenmektedir. İyi 

seçilmiş blog ve popüler arama motorlarında reklam vermek, blog, 

podcast, forum ve online topluluklarda insanların firma ve ürünler 

hakkında neler paylaştıklarını araştırmak, web 2.0 siteleri oluşturarak 

müşterileri etkileşim ve geri bildirim için teşvik etmek, kurumsal blog 

ve podcastleri oluşturarak tüketicilerin kendileriyle ilgili duygu, 

düşünce ve önerilerini açıklamalarını sağlamak, daha güvenilir olan, 

yetenekli ve viral mesajlar yaratabilen amatörlerle dayanışma yapmak 

gibi şekillerde sosyal medyadan yararlanılabilmektedir 

(Constantinides & Fountain, 2008). 

Sosyal medyanın işletmelerde kullanımı; sosyal, hazcı veya bilişsel 

başlıkları altında incelenebilmektedir. Sosyal kullanım, yeni 

arkadaşlar edinme ve yeni sosyal ilişkiler kurma amacıyla sosyal 

medyayı kullanmaktır. Hazcı kullanım; zaman geçirme, rahatlama 
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veya eğlenme gibi amaçlarla sosyal medyanın kullanılmasıdır. Bilişsel 

kullanım ise, içerik (fikir, puanlama, tartışma, fotoğraf, video vb.) 

oluşturma, paylaşma ve diğerlerince oluşturulan içeriklere ulaşma 

amacıyla kullanılmasıdır (Hassan vd., 2015).  

Sosyal medyadan işletmelerde; ilişki yönetimi, mal/hizmet, müşteri ve 

fiyatlama stratejileri bakımından yararlanılması mümkündür. 

Müşteriyi duymayı, anlamayı ve değerlendirmeyi sağlayabilen sosyal 

medya, güvene dayalı ilişkiler geliştirmede kullanılabilmektedir. 

Örneğin popüler bir anlık mesajlaşma programlarından biri olan 

Twitter, mal ve hizmetlerin tutundurulması için uygun bir araç olarak 

işletmeler tarafından görece yaygınlıkla kullanılmaktadır (Go & You, 

2016). Twitter’ın hızlı büyümesi ve artan popülerliği, işletmelerin 

müşterilerle çift yönlü pazarlama iletişimleri kurması için fırsatlar 

sunmaktadır. Örneğin, farklı sektörlerdeki en büyük işletmelerden 

(Swani vd., 2013), her ölçekteki yayınevlerine kadar işletmeler 

Twitter’dan yararlanmaktadır (Thoring, 2011). Bulearca ve Bulearca 

(2010) ise küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin Twitter’ı 

pazarlama aracı olarak nasıl algıladıkları, kullandıkları ve 

geleceklerini değerlendirdiklerini araştırdığı çalışmasında; işletmelerin 

Twitter’ı tüm iletişimler için en önemli iletişim aracı olarak 

görmemesine karşın, müşterilerin fikirlerini dinleme ve etkilemeyi 

isteyen işletmeler için önemli bir fırsat olarak algıladığı sonucuna 

varmıştır. Jiang & Erdem’in (2017) restoran yönetici ve sahipleriyle 

gerçekleştirdiği, Twitter pazarlamasının kullanımını incelediği anket 

çalışmasında ise; bu işletmelerin % 69,4’ünün bu araçtan yararlandığı, 

özellikle küçük restoranların faydalanma veya gelir elde etme 
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olasılığının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu araçlardan başlıca 

yararlanma nedenleri ise; verimlilik, maliyet tasarrufu, alt yapı ve 

güvenlik, geliştirilmiş hizmet ve gelir artırma olarak ilgili araştırmada 

tespit edilmiştir.  

Ürün ve hizmet stratejisi bakımından, müşteriler satın aldığı ürünlerle 

ilgili işletmelerle etkileşim kurabilmekte, anlık geri bildirim 

sağlayabilmekte ve hatta yeni ürün geliştirme veya Ar&Ge departmanı 

tarafından değerlendirilebilecek ürün yenilik önerileri sunabilmek-

tedir. Müşteri (iletişim/bilgi) stratejisi bakımından ise, müşterilerin 

mal (kullanım videoları vb.), hizmet, süreç veya strateji hakkında 

anlık olarak bilgilendirilmesi mümkündür. Fiyatlandırma bakımından 

ise, sosyal medyada anlık indirim ve önerilerin geliştirilmesi, sadık 

müşterilerin ödüllendirilmesi ve kupon önerilmesi gibi şekillerde 

müşteriye faydalar sağlanması mümkündür (Andzulis vd., 2012). 

Bunların yanında; sosyal medyanın satış sürecindeki etkinliğinin 

belirlenmesi, işletmelerin verimliliği ve etkinliğine katkı sağlama 

potansiyeli taşıması bakımından önemlidir. Zira teknoloji, satış 

elemanının müşteriye daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmasına ve 

önemli verileri elde ederek daha yakın bağlar geliştirmesine imkan 

sağlamaktadır (Ahearne vd., 2008). Agnihotrivd.’nin (2012) satış 

elamanının sosyal medya kullanımının değer yaratma ve rekabetçi 

amaçlara ulaşmada kullanılmasına yönelik teorik bir çerçeve 

oluşturduğu araştırmasında; sosyal medyanın satış elemanının değer 

yaratıcı hizmet davranışlarına yardımcı olabileceği sonucuna 

varılmıştır. 
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Sosyal medya kullanımı, satış elemanının müşteriyle verimli bir temas 

noktası kurmasına ve satış elemanının duyarlılığı hakkında müşterinin 

algılamalarını etkilemesine imkân vermektedir. Satış elemanlarının 

oluşturduğu e-topluluklar ve online tartışma forumları, müşterilerin 

ürünleri izlemesini ve değerlendirmesini, satış elemanının ise müşteri 

yorumlarını değerlendirmesini ve dedikoduları engellemesini 

sağlayabilmektedir (Agnihotri vd., 2012).  

Satış elemanının müşteriye ürün kullanımı gibi faydalı bilgi 

sağlayarak, sosyal medyayı içerik yapıcı olarak veya iç veya dış 

müşterilerle resmi olmayan ve doğrudan ilişkiler kurarak ağ yapıcı 

olarak kullanması mümkündür. Böylece satış elemanı, müşteriyle 

bağları güçlendirebilmekte ve ağını genişletebilmektedir. Etkileşim 

geliştirmek için müşterilerin çekilmesi (içerik sağlayıcılar: bloglar, 

mikrobloglar, twitter, vloglar, wikiler, youtube ile satış elemanı 

tarafından üretilen içerikler vb.) veya ağ bağlantılarında bilginin 

itilmesi (ağ sağlayıcılar: LinkedIn, Facebook gibi ağlardaki 

paylaşımlarla) stratejileri ile müşteri katılımının sağlanması 

mümkündür. Çekme ve itme stratejileri arasındaki fark, müşterinin 

bilgi akışı üzerinde kontrol düzeyiyle ilgilidir. İtme stratejisinde 

bilginin büyüklüğü, sıklığı ve zamanlaması tüketici tarafından düşük 

düzeyde kontrol edilebilmektedir (Brodie vd., 2011). 

Sosyal medya satış süreci bakımından; müşteriyi anlama, müşteriye 

yaklaşma, ihtiyaç keşfi, sunum, kapama ve takip gibi satışın her 

aşamasında kullanılabilir. Andzulis vd.’nin (2012) satış elemanlarıyla 
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mülakat yöntemiyle gerçekleştirdiği çalışmasında; bilgi toplama, 

mesajların nasıl algılandığını ve talep edilen bilgilerin neler olduğunu 

gösteren yorumları denetleme, olası müşteri listesi elde etmek için 

ürün blogları oluşturarak aktif yorum ve soru geri bildirimlerini 

izleme gibi faaliyetlerle müşteriyi anlamanın mümkün olduğu 

sonucuna varılmıştır. Müşteriye yaklaşma aşamasında ise; müşterinin 

özel günlerinde sosyal medyaya fayda sunularak davet edilmesi, 

güvenilirlik oluşturmak için yeni ürün testine katılma için oluşturulan 

Facebook promosyonları, topluluk ilgilenimi için paylaşılan hikayeler, 

gerçekleştirilen anket, sonuç ve yeniliklerle ilgili tweetleme 

mümkündür. İhtiyaç keşfi aşamasında ise; müşteri geri bildirimi için 

tweet atma, mal ve hizmet fikirleri için bir uygulama oluşturma, 

tartışmalara imkan veren bloglar oluşturma, müşterilerin mal, hizmet 

veya logolardaki değişiklikler için oylama yapmasını sağlama gibi 

faaliyetlerden yararlanılır. Sunum aşamasında; Facebook aracılığıyla 

başarısı hikayelerinin paylaşılması, YouTube kanalı aracılığıyla 

müşteriye bilgi sağlanması, müşteri ödülleriyle ilgili tweet atma gibi 

uygulamalar söz konusudur. Satış kapama aşamasında ise, 

müşterilerin Facebook veya Twitter ile satış kanallarına 

yönlendirilmesi, birebir iletişime davet edilmesi ve itirazların olumlu 

şekilde karşılandığı müşteri hikayelerinin paylaşılması gibi faaliyetler 

gerçekleştirilebilmektedir. Hizmet ve satış sonrası takip bakımından 

ise, müşterinin Twitter’da takip edilmesi, takipçilerin olası müşteriler 

olarak gözlenmesi, yeni ürün veya satışlar hakkında tweet atılması, 

tanıdıklarını yönlendirenler için ödüller verilmesi ve başarı 

hikayelerinin iletişimi için tweet atılması gibi uygulamalar 
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gerçekleştirilmektedir (Andzulis vd., 2012).  

Ayrıca sosyal medya, müşteri katılımını (Hennig-Thurau vd., 2010) ve 

müşterinin değer yaratma sürecinde kontrolünü artırarak sosyal ticaret 

imkanı vermekte (Sherman, 2010) ve çalışanlar tarafından sosyal 

sermaye yaratma amacıyla kullanılabilmektedir (Adler & Seok-

Wookwon, 2002). Sosyal sermaye kavramı, ilişkisel sosyal sermaye 

(ilişkilerin gücü), bilişsel sosyal sermaye (paylaşılan ortak değerler) 

ve yapısal sosyal sermaye (ilişki tarafları arasındaki bağ sayısı) 

bileşenlerinden oluşmaktadır (Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

Araştırmalar sosyal sermayenin, işletmelerde performansı artırdığını 

göstermektedir. Örneğin Yang vd.’nin (2011) araştırması, sosyal 

sermayenin satış merkezi performansı artırdığını, Jones ve Taylor’ın 

(2012) araştırması ise yapısal, bilişsel ve ilişkisel sosyal sermaye 

boyutlarının, müşteri tepkilerini artırdığını göstermektedir. Bu noktada 

sosyal medyanın, sosyal sermaye oluşturmada ve işletme 

performansını artırmada kullanılması mümkündür. Bu bağlamda, 

Bolander vd.’nin (2015) sosyal ağların, satış performansını artırdığını 

gösteren araştırmasına benzer araştırmalar, konunun anlaşılmasını 

kolaylaştıracaktır.   

İşletmelerde sosyal medya kullanımının, çalışan ve işletme 

performansını olumlu etkilediğini gösteren araştırmalar artmaktadır. 

Örneğin Ali-Hassan vd.’nin (2015) çok uluslu işletme çalışanlarına 

yönelik gerçekleştirdiği çalışmasında, sosyal medyanın sosyal ve 

bilişsel amaçlı kullanımının çalışanın rutin performansını ve yenilikçi 

iş performansını etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal medyanın 
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hedonik kullanımının ise, rutin performansı doğrudan etkilediği ve 

çalışanların sosyal sermaye yaratmada kullandığı anlaşılmıştır.  

SONUÇ  

Son çeyrek asırdır kitle iletişim araçlarının şekil değiştirmesi ile 

bilgisayar yazılımlarında meydana gelen baş döndürücü değişmeler 

neticesinde sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle pazarlama ve 

ticarette yeni imkânlar ve alanlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle son 15 

yıldır sosyal medyanın küçük bilgisayarlar olarak kabul edilen cep 

telefonlarında da etkin bir şekilde kullanması pazarlama boyutunda 

yeniliklere sebep ve imkân tanımıştır. Akıllı cep telefonu kullanan 

birçok kimse aynı zamanda sosyal medya türlerinden herhangi birini 

veya birkaçını kullandığı gözlemlenmektedir. Günümüzde ürün 

üretmenin bundan önceki dönemlere göre daha kolay olduğu, 

işletmelerin üretim kabiliyetlerinin arttığı ve rekabet yapabilme 

güçlerinin geliştiği görülebilmektedir. Üretilen bu ürünlerin 

pazarlanması stratejik önem taşımaktadır. Özellikle sosyal medyanın 

akıllı telefon taşıyanların büyük çoğunluğu tarafından kullanılması ve 

yukarıda beyan edildiği gibi herkesin elinde rahatça, zahmetsizce ve 

bedelsizce ulaşabilme imkânı ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında 

yeni boyutları meydana getirmiştir. 

Sosyal medyanın yaygın kullanımı pazarlamanın 4P’si olarak kabul 

edilen pazarlama karmasının yeniden yapılanmasına ve oluşmasına 

imkân vermiştir. Birçok ürünü tutundurulmasında herkes tarafından 

kullanılan geleneksel kitle iletişim araçlarının iletişim yöntemi 

çoğunlukla tek taraflı olmaktadır. Sosyal medya ise üretici veya 
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pazarlamayı gerçekleştiren firmalar ile tüketici arasında karşılıklı 

iletişim ve etkileşimi çok kolay hale getirmiştir. Sosyal medya 

sayesinde üretici ile müşteri arasındaki ilişki ve etkileşim ileri 

düzeylere taşınabilmiştir.            

Sosyal medyada müşteri, ürünün sadece fiyatı, garantisi gibi standart 

konular haricinde ürün hakkında detaylı bilgilere sahip olabilmektedir. 

Benzer bilgi ve görüşler ürün veya hizmet sunan işletmeler için de 

mümkün olmaktadır. Sosyal medyanın kullanımını sadece bu 

konularla sınırlamakta eksik olacaktır. Görünen ve gözlemlenen 

durum neticesinde sosyal medyanın gerçek hayatın birçok noktasında 

etkili olduğu görülmektedir. 

İşletmeler sosyal medya sayesinde müşterileriyle karşılıklı iletişimleri 

neticesinde müşterilerinin istek ve görüşleri hakkında bilgi sahibi 

olabilmektedirler. Günümüz pazarlamasında müşterilerin istek ve 

taleplerini dikkate almayan işletmelerin başarılı olma imkânları 

bulunmamaktadır. İşletmeler sosyal medyanın sunduğu fırsatlarla ister 

takipçisi olsun isterse olmasın bütün müşterilerine ya çok düşük bir 

maliyetle ya da maliyetsiz bir şekilde ulaşabilmektedir. Tutundurma 

faaliyetlerinin maliyetsiz bir şekilde oluşması işletmelere avantaj 

sağlamakta müşteri ile işletme arasında karşılıklı etkileşimler sadece 

müşterinin lehine işleyen bir sonuç çıkarmamaktadır. Aynı zamanda 

işletmelerin performans göstergeleri kabul edilen verimlilik, 

iktisadilik, kârlılık gibi konularda işletme lehine de etkisini 

göstermektedir. 
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Özetle sosyal medyanın işletmeler ve müşteriler için sağladığı 

olanaklar aşağıda maddeler halinde verilmektedir: 

• Sosyal medya ile işletme ve müşteri arasında gerçek karşılıklı 

ve hızlı bir iletişim imkânı ortaya çıkmıştır.  

• İşletmeler daha geniş kitlelere daha ucuz bir şekilde ulaşma 

fırsatı yakalamışlar ve aynı zamanda müşteriler de işletmelerin 

arz ettikleri mamul ve hizmetlere kolay ulaşabilmişlerdir. 

• İşletmeler sattıkları ürün ve hizmetlerin tutundurma 

faaliyetlerini kısa sürede daha ucuz bir şekilde ve daha geniş 

kitlelere yapabilme gücüne kavuşmuşlardır. 

• İşletmeler sosyal medyanın getirmiş olduğu kolaylıklarla ürün 

ve hizmetleri için marka faaliyetlerini gerçekleştirme işlemlerini 

yapabilmişlerdir. 

• İşletmeler sosyal medya ile ürünlerin kullanımı sonrası 

faaliyetleri hakkında süreklilik arz eden bir şekilde bilgiler 

verebilme ve müşteriler de bu bilgilere ulaşma kolaylığına sahip 

olmuşlardır. 

• Sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşması işletmelerin ürün ve 

hizmet fiyatında rekabetçi bir durumu göz önünde 

bulundurmasına, müşterilerin de talep ettikleri benzer hizmet ve 

ürün hakkında rakip firmaların fiyatları hakkında bilgi 

edinmesine imkân tanımıştır.  

• Sosyal medya sayesinde piyasada üretici firma sayısında 

artışlar olmuştur. 

• Sosyal medya araçlarının pazarlama ve satış süreçlerinde 
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kullanımı, işletmeler ile müşterilerin karşılıklı etkileşimleri 

neticesinde müşteri sadakati ve müşteri bağlılığının artmasını 

sağlayabilmiştir.   
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GİRİŞ  

Dünya genelinde büyük bir dijital dönüşüm süreci yaşanmaktadır. 

Pandemi ile birlikte bu dönüşüm oldukça hızlı olmuştur. Birçok özel 

ve devlet kurumu çevrimiçi hizmetler sunmaya başlamış mevcut 

sunanlar ise potansiyelini iyice arttırmıştır. Online satın alma her 

geçen gün daha da yoğunlaşırken, pandemi dönemi bu hızı katlamıştır. 

Müşteriler mal ve hizmetlerin birçoğunu sosyal medya ve benzeri 

sanal platformlar aracılığıyla çevrimiçi satın almayı yeğlemeye 

başlamıştır. Daha da ötesi yapay zekânın yayılması dönüşümü 

katlamıştır. Bilhassa bu dönüşüm sürecinde bankacılık ürün ve 

hizmetleri çok hızlı adaptasyon sağlamış ve hizmetlerini oldukça 

farklılaştırmışlardır. Hizmet sektörü olması hasebiyle bu dönüşümün 

hızlandığı söylense de, görece diğer hizmet sektörlerine göre oldukça 

başarılı bir dönüşüm gerçekleştirmektedirler.  

Algılanan finansal refah son zamanların dikkat çeken konulardan 

biridir. Bu kavram gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş ülkelerde 

ehemmiyetli hale gelmesinde önemli etken, dünya üzerinde pandemi 

sürecinin sosyolojik, politik ve ekonomik çok büyük sonuçlarının 

olmasıdır. Öyle ki 2008 dünya ekonomik buhranından bu yana büyük 

dalgalanmalara ek olarak dünya çapında bir salgının yaşanması 

tüketicilerin finansal refah düzeylerini oldukça etkilemiş ve alanlarını 

daraltmıştır. Bu süreç yaşam tarzında, alışveriş alışkanlığında, fiyat 

hassasiyetleri ve tasarruf alışkanlıklarına kadar ilerlemiştir 

(Ahmetoğulları ve Öcel, 2021; Paylan ve Kavas, 2020; Hampson ve 

McGoldrick, 2017). Bu durum büyük bireysel finansal problemler 
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doğururken, bir o kadar da önemli fırsatlar doğurmuştur. Bilhassa 

dijitalleşme ve bu minvaldeki bütün ekonomik faaliyetler muazzam 

büyümelere ve önemli kârlara ulaşmıştır. Bu yapay zekâ ve Endüstri 

4.0 uygulamalarının tartışıldığı günümüz teknolojik dönüşümünü çok 

fazla hızlandırarak dijitalleşmeyle mezcetmiştir. Nitekim bankacılık 

sektörü gibi hizmet işletmelerinde çok büyük dönüşümler ve dijital 

bankacılık kullanımı alanı açılmıştır. Bir taraftan finansal bilgilerini 

kullanarak en optimum faydayı sağlayacak kararı almak için tasarruf 

alışkanlıklarına kadar her şeyini yeni düzene adapte etmeye çalışan bir 

yeni nesil, diğer taraftan dijital dönüşüme oldukça hızlı adaptasyon 

sağlayan bankacılık sektörünün bir araya gelmesi kaçınılmaz 

olmuştur. Bu noktada,  banka müşterilerinin bankacılık ürün ve 

hizmetlerinin dijital ortamda kullanma tutumlarını, finansal refah 

algılarının nasıl şekillendirdiğinin ve Covid-19 kaygı düzeyinin bu 

ilişkideki rolünün saptanması oldukça önemli bir değer 

kazanmaktadır.  

Satın alma davranışının en önemli belirleyicilerinden biri de finansal 

refah düzeyidir (Paylan ve Kavas, 2020). Müşterilerin finansal olarak 

refah düzeyinin azalması satın alma tutum, niyet ve davranışına 

olumsuz yansıyacaktır. Aksine refahın yükselmesi satın alma 

unsurlarını olumlu geliştirecektir. Bu doğrultuda çalışmanın ortaya 

konulan ilk hedefi, finansal refahtaki azalmanın dijital bankacılık 

kullanımını olumsuz yönde değiştireceği varsayımını test etmektir. 

Dahası müşteri deneyimi, müşteri türü ve Covid-19 kaygısının bu 

ilişkide düzenleyici bir rolü olup olmadığı tartışılmaktadır.  
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Gerekçeli eylem teorisi, planlı davranış teorisi ve teknoloji kabul 

modeli gibi birçok kuramın açıklamaya çalıştığı ana değişken 

davranıştır. Bu kuramlarda satın alma davranışını gerçek davranışa 

dönüştüren en önemli açıklayıcılar satın alma tutumu ve satın alma 

niyeti değişkenleri olarak irdelenmektedir. Yine satın alma tutumunu 

etkileyen önemli unsurlardan birinin de finansal durum olduğu 

söylenebilir. Zira algılanan finansal maliyetin yükselmesinin satın 

alma tutumunu olumsuz geliştireceği, teknoloji kabul modeli ve diğer 

çalışmalarla onaylanmıştır (Ahmetoğulları, 2020; Hampson vd., 

2018). Finansal refahın azalması çevrimiçi satın alma davranışını tek 

başına düşürmezken, pandemik kaygı aracılığıyla önemli düzeyde 

çevrimiçi satın almayı arttırdığı daha önceki çalışmalarda teyit 

edilmiştir (Ahmetoğulları ve Şenol, 2021). Yine literatürde sürekli 

işlenen ve teorik alt yapısı da kuramlara dayanan tutumun niyeti 

tetiklediği, niyetin ise gerçek davranışı ortaya çıkaran önemli bir unsur 

olduğu aşikârdır. Bu minvalde dijital bankacılık kullanma tutumunu 

tetikleyen unsurun belirlenmesi kademeli olarak nihai kullanıma kadar 

etkili olabilecektir.  

Commencis’in “Dijital Bankacılığın Geleceği” başlıklı Eylül 2020 

tarihli raporunda; müşterilerin bankacılık işlemleri ile ilgili 

davranışlarında değişimler olduğu ve mobil bankacılık kullanımının 

%20, online bankacılık kullanımının ise %17 düzeyinde artacağı, 

bununla birlikte şube bankacılığının ise %10 seviyesinde azalacağı 

öngörülmektedir. İlgili raporda son 10 yıllık dönemde sadece dijital 

bankacılık hizmeti sunan banka sayısının önemli düzeyde arttığı ve 

100’ün üzerine ulaştığı ifade edilmektedir (Uzun, 2021: 311). Dijital 



 
110 Dijital Çağda İşletmeler ve Veriye Dayalı Uygulamalar 

bankacılık pandemi döneminde bu hızı daha da arttırmıştır. Dijital 

bankacılık ile müşteri deneyiminin önemli bir ilişkiye sahip olduğu da 

bilinmektedir (Mengülerek, 2021). Bu çalışmada finansal refahın 

dijital bankacılık kullanmaya dönük tutumu geliştirmesinde önceki 

banka deneyiminin önemini de değerlendirmektedir. Nitekim Çera ve 

diğerleri (2020) önceki banka deneyiminin çevrimiçi satın almaya 

etkisi olacağını doğrulamaktadır. Dahası pandemi döneminin 

tüketicilerde büyük kaygıya neden olduğu aşikârdır. Bu kaygının 

yüksek ve düşük algısına göre, finansal refahın dijital bankacılık 

kullanma tutumuna etkisinin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek 

önemli bir boşluk doldurulmaya çalışılacaktır. Öyle ki Ahmetoğulları 

ve Şenol (2021) finansal refahın azalmasının pandemik kaygı 

aracılığıyla çevrimiçi satın almayı arttıracağını saptayarak, dijital 

bankacılık kullanma tutumuna etkisinde önemli bir çıkış noktası 

oluşturmuştur. Çalışmada ayrıca demografik değişkenler açısından 

dijital bankacılık kullanma tutumu ve finansal refahın azalması ele 

alınacaktır. Çalışma sırasıyla literatür taraması, araştırmanın yöntemi 

ve analizler ile devam edecek, sonuç ve tartışma kısmıyla 

sonlanacaktır.  
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1. LİTERATÜR TARAMASI 

 

Finansal refah, “mevcut ve beklenen istenen yaşam standardını ve 

finansal özgürlüğü sürdürebilme algısı” olarak tanımlanabilir 

(Brüggen vd., 2017: 4). İlk olarak, finansal refah tanımımız doğası 

gereği özneldir, çünkü nesnel olarak nasıl ifade edildiğinden ziyade 

bir bireyin onu nasıl algıladığına dayanır. Bu, yalnızca bireyin kendi 

iyiliğini değerlendirebileceği anlamına gelir. Birisi başka bir kişinin 

mali durumunu değerlendiremez. Bu, algının kişisel olduğu ve 

bireylerin nesnel finansal durumlarına bakılmaksızın yüksek veya 

düşük finansal refah yaşayabilecekleri anlamına gelir. Örneğin, aynı 

gelir düzeyindeki bireyler, kişisel tercihlerine ve değerlerine bağlı 

olarak finansal refahları hakkında farklı değerlendirmelere sahip 

olabilir. Bireyin finansal refahını nasıl algıladığı, kapsamlı bir faktör 

listesinden etkilenir (Brüggen vd., 2017: 7). Örneğin, çeşitli 

araştırmalar, bir kişinin finansal refahına ilişkin değerlendirmesini 

etkileyen cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum ve aile yapısı gibi 

kişisel demografik özellikleri (Joo ve Grable 2004; Malone vd., 2010) 

içermektedir. Benzer şekilde, birinin finansal bilgisi ve etkinliği (Shim 

vd., 2009; Vosloo, Fouche ve Barnard 2014), para veya borç gibi 

konulara yönelik finansal tutumları (Norvilitis, Szablicki ve Wilson 

2003), materyalizm gibi finansal eğilimler ve risk alma istekliliği 

(Gutter ve Copur 2011) ve bütçeleme, tasarruf ve zorunlu satın alma 

gibi alanlara ilişkin finansal davranışlar (Joo ve Grable 2004; Shim 

vd., 2009) finansal refah algısını etkileyebilir. Literatür ve politika 

yapıcılar arasında giderek artan bir fikir birliği, finansın bireylerin 
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genel refahı için nihai başarı ölçüsü olduğu yönündedir (Consumer 

Financial Protection Bureau, 2015; Netemeyer vd., 2017). Mali 

kısıtlamalarla karşı karşıya kalan bir toplum, genel refahı için de derin 

sonuçlarla karşı karşıyadır. Mali istikrarsızlık, yoksulluk içinde 

yaşama veya mali sorunlar yaşama durumu, bekâr bireyler, aileleri ve 

toplu olarak toplum için zararlı bir etkiye sahiptir. Finansal kırılganlık 

bilişsel kapasiteyi azaltır (Mani vd., 2013) ve çalışanların üretkenliğini 

ciddi şekilde sıkıntıya sokar (Brown, 1999). “Finansal refahın” (FWB) 

olmaması, bireylerin güvencesiz yaşamalarına neden olur, ekonomik 

hareketliliklerini etkiler ve küçük bir finansal sorunu devam eden bir 

finansal kısıtlamaya dönüştürebilir (Gennetian ve Shafir, 2015). 

Brüggen ve diğerleri (2017), finansal refahın temel unsurlarını 

bağlamsal faktörler (örneğin ekonomik kalkınma, tüketicinin 

korunması, vergi politikaları) açısından kategorize eden geniş bir 

çerçeve önermiştir; müdahaleler (örneğin finansal eğitim ve 

danışmanlık); finansal davranış (örneğin, finansal olarak yıkıcı 

davranış ve alışkanlıkları kırmak, finansal olarak sağlam davranışları 

teşvik etmek); kişisel faktörler (örn. özellikler, beceriler, tutumlar ve 

motivasyonlar, yaşam olayları, sosyo-demografik özellikler); ve 

sonuçları (örneğin yaşam kalitesi, ruh sağlığı). Brüggen ve 

diğerlerinin (2017) çerçevesi, bireylerin finansal refah üzerindeki 

etkilerini anlamak için araştırılması gereken bir değişkenler gündemi 

sunar. Bu çerçevenin kapsamlılığı, finansal refahın yalnızca çok 

yönlü, karmaşık ve dinamik bir yapı olduğunu değil, aynı zamanda 

çerçevenin daha fazla araştırmayı garanti ettiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Bilhassa, bankaların finansal refahın düzenlenmesi 
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üzerinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Finansal refah mevcut 

durumların subjektif değerlendirmesi olabileceği gibi, zaman içinde 

değişebilen bir özellik de göstermektedir. Dahası finansal bireylerin 

arzu ettikleri yaşam standardını karşılayabiliyor olması gerekmektedir. 

Yani, bir referans noktası belirleyerek göreceli olarak finansal refah 

algısı değerlendirilir. Diğer taraftan finansal özgürlüğe sahip olmayı 

içeren finansal refah, bireylerin finansal kısıtlamalar hakkında 

endişelenmeden yaşam kararları vermelerini sağlar ve bunu başarmak, 

o kişinin finansal refah algısını iyileştirecektir (Brüggen vd., 2017: 8-

10). Finansal kurumlar, müşterilerin finansal refahlarını iyileştirmek 

için ürünler ve süreçler sunabilir. Beklenmeyen yaşam olaylarını 

hafifletmek için teminatsız borcun azalması ve artan tasarrufların 

faydalarından potansiyel etkisinin arttırılması rolüne sahiptir (Vlaev 

ve Elliott, 2014: 1103). 

Finansal refahın azalması ile ilgili Hampson ve diğerlerinin (2018) 

bireylerin finansal refahının azalmasına yönelik stresle karşılaşma ve 

bu stresle başa çıkma olarak kurguladığı modeli test etmiştir. 

Çalışmada gelişmekte olan Brezilya’da bireylerin finansal refahlarının 

azalmasının yerli ürünlere yönelimi arttıracağı ve bu ilişkide 

psikolojik unsurların aracılık rolü irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 

finansal refahın azalması ile yerli ürün satın almaları arasında pozitif 

yönde bir ilişkiyi göstermektedir. Dahası, finansal refahın azalması ve 

yerli ürün satın almaları arasındaki ilişkide tüketici güveni, küresel 

markaların algılanan değeri ve toplum yanlısı etnosentrizminin aracı 

etkisini yumuşattığı gözlenmiştir. Paylan ve Kavas (2020) covid-19 

salgını döneminde, küresel çapta yaşanan ekonomik daralmalar 
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gölgesinde, algılanan finansal refah düzeyinin 18 ve üstü bireylerin 

yerel ürün satın alma düzeyleri ile ilişkisini irdelemiştir. Çalışmada, 

algılanan finansal refahın azalmasının ve toplum yanlısı etnosentrik 

eğilimlerin yerel ürün satın alma üzerindeki etkisi anlamlı 

bulunmuştur.  

Ahmetoğulları ve Arabacı (2021) katılım banka müşterilerinin satın 

alma tutumlarına finansal iyilik hali (finansal kaygının azalması ve 

finansal refahın artması) değişkeninin anlamlı ve pozitif yönde etkisini 

bulmuştur. Dahası Ahmetoğulları ve Şenol (2021) finansal refahın 

azalması (kaygının artması) çevrimiçi satın alma davranışına 

doğrudan etkisinin olmadığını ancak pandemik kaygı aracılığıyla 

dolaylı olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Yani 

finansal refahın azalması pandemik kaygının artmasıyla beraber 

çevrimiçi satın alma davranışı artmaktadır sonucuna ulaşılmıştır. 

Dahası Ahmetoğulları ve Parmaksız (2017) finansal iyilik halinin 

kredi kartı kullanma tutumuna anlamlı ve pozitif yönde etkisinin 

anlamlı olduğunu saptamıştır.  

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

 

Bu çalışmada, araştırma deseni ve modeli doğrultusunda teorik yapıya 

da dayanarak oluşturulan hipotezler kesitsel nicel araştırma tekniği ile 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak araştırmanın hipotetik 

modeli ortaya konmuş araştırma hipotezleri geliştirilmiştir. Ardından 

araştırmanın evren ve örneklemi belirlenerek ölçekler oluşturulmuştur. 
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2.1. Araştırmanın Hipotetik Modeli 

 

Model, bir araştırmanın en özet ve sade haliyle resmedilmesini ve 

bağımlı bağımsız gibi birçok değişken arasındaki ilişkileri/yönlerini 

gösteren bir diyagramdır. Genel olarak bir araştırmanın modeli; 

doğrudan gözlemlenemeyen olguların anlaşılmasını kolaylaştırmak 

için kullanılan analitik çerçevelerdir. Modeller yoluyla karmaşık ve 

kavranması zor olan örüntüler daha anlaşılırlık kazanmaktadır. 

Kuramla model çoğu durumda birbirinin yerine kullanılsa da sosyal 

bilim araştırmalarında modeller, kuramlardan hareketle ortaya konur. 

Bu nedenle her modelin bir kurama ya da daha önce yapılmış görgül 

araştırmalara dayanması arzulanır. Bir kurama dayanarak birden fazla 

modeller üretilip test edilebilir. Bu nedenle, kuramın açıklayıcı, 

modelin ise tanımlayıcı olduğu söylenebilir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 

76). Bu doğrultuda araştırmanın temel modeli (Şekil 1) aşağıda 

belirtildiği gibidir.  

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
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Araştırmanın bu modeli (Şekil 1) bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki doğrudan ve düzenleyici etkileri göstermektedir. Yani 

finansal refahın azalması dijital bankacılık kullanma tutumunu 

arttıracaktır. Yine finansal refahın azalmasının dijital bankacılık 

kullanma tutumuna etkisinde Covid-19 kaygısının ılımlaştırıcı rolü 

vardır. Değişkenlere ait alt genel toplam puanların ortalamaları 

üzerinden analizler yapılmaktadır. Oluşturulan bu modele ait 

hipotezler sırasıyla şu şekildedir; 

H1: Finansal refahın azalması dijital bankacılık kullanma tutumuna 

anlamlı ve pozitif yönde etki etmektedir.  

H2: Finansal refahın azalmasının dijital bankacılık kullanma tutumuna 

etkisinde Covid-19 kaygısının ılımlaştırıcı (düzenleyici) rolü vardır.  

H3 (a,b): Covid-19 kaygısına göre finansal refah (a) ve dijital banka 

kullanma tutumu (b) değişmektedir.  

H4 (a,b): Gelir düzeyine göre finansal refah (a) ve dijital bankacılık 

kullanma tutumu (b) değişmektedir.  

H5 (a,b): Müşteri türüne göre finansal refah (a) ve dijital banka 

kullanma tutumu (b) değişmektedir. 

2.2. Evren, Örnekleme ve Veri Toplama Teknikleri 

 

Çalışmanın veri toplama sürecinde Google Forms aracılığıyla anket 

linki hedef kitlelere dağıtılmıştır. Anket dağıtma sürecinde farklı 

sosyal medya mecraları ve iletişim ağları üzerinden link paylaşımları 

yapılmıştır. Değişkenlerin ölçülmesine dönük 5’li Likert ölçeği esas 

alınarak literatürdeki muadil çalışmalara bakılarak ölçekler 
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uyarlanmıştır. İfadelere katılım durumları 1 ile 5 aralığında 

(1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum 3= Kısmen katılıyorum, 

4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum)  ortaya konan ölçekler 

üzerine bina edilmiştir. Çalışmada SPSS Programı ve Process Macro 

ile analizler yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma birim evreni Türkiye’nin en önemli bölgesi olan 

Marmara Bölgesi’nde yer alan katılım banka müşterilerinden 

oluşmaktadır. Marmara Bölgesi birçok alanda olduğu gibi katılım 

bankaları açısından da ülkenin önde gelen bölgelerinden biridir. 

Türkiye Bankalar Birliğinin Mart 2021 raporuna göre, aktif dijital 

bankacılık müşteri sayısı toplam 68 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu 

sayının yaklaşık 3 milyonu kurumsal iken yaklaşık 65 milyonu 

bireysel kapsamdadır. Dahası dijital bankacılığı kullananların 18 ile 

65 yaş aralığında dağılımı gözlenmektedir. Bu kapsamda araştırmanın 

örneklemi, birim evrenini oluşturan Marmara Bölgesi’ndeki banka 

müşterileri arasından kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. 

Çalışmanın örneklem toplama süreci 01.07.2021 ile 30.10.2021 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Tesadüfi örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme ile sosyal paylaşım sitelerinde, 

Whatsapp’ta ve farklı platformlarda ilgili anket linki 3000 kişiye 

dağıtılmıştır. Toplanan deneklerden 300 tanesi geri dönmüş ve 297 

tane sağlıklı veri ile analize devam edilmiştir. Sosyal bilimlerde 

ankete dönüş oranı %5 ve üzeri olması yeterli kabul edildiğinden, 

%10 dönüş oranı ile bu çalışmada elde edilen örneklem sayısı yeterli 

bulunmuştur. Ayrıca genel bir kural olarak, alınacak örneklem 

büyüklüğünün değişken sayısının en az 5 katı, hatta 10 katı civarında 
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olması istenmektedir (Karagöz ve Kösterelioğlu 2008: 85). Bu 

çalışmada yer alan ifadelerin toplamı 18’dir. Bu kapsamda mevcut 

örneklem sayısı, ifade sayısının 10 katından fazladır. 

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 6 sorudan 

oluşan finansal refahı belirlemeye dönük ifadeler yer almaktadır. 

İkinci bölümde 4 sorudan oluşan dijital bankacılık kullanma tutumunu 

belirlemeye dönük ifadeler bulunmaktadır. Son olarak 6 sorudan 

oluşan üçüncü bölümde demografik bilgileri elde etmek 

amaçlanmaktadır. Değişkenlere ait geçerlilik ve güvenilirlik değerleri 

Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmektedir. Değişkenler oluşturulurken 

mevcut literatür değerlendirilmiştir. Finansal refaha ait ölçek Paylan 

ve Kavas (2020) tarafından kullanılan ölçekten uyarlanmıştır. Ölçekte 

toplamda 6 ifade ve tek faktör bulunmaktadır. Dijital bankacılık 

kullanma tutumuna ait 4 ifade Cheng ve diğerleri (2006) tarafından 

kullanılan sorular temel alınarak uyarlanmıştır. Çalışmada toplamda 

16 ifade kullanılmış olup 2 faktör ortaya çıkmıştır. 

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, betimleyici istatistikler, farklılık 

analizleri ve moderatör (düzenleyici) etki analizi sonuçları ortaya 

konmaktadır. İlk olarak demografik değişkenlerin frekans 

dağılımlarını gösteren betimleyici analizler Tablo 1’de sunulmaktadır. 

İlgili analizlere geçmeden önce değişkenlere ait normallik varsayımı 

test edilmiştir. Değişkenler çoklu normalliği sağlamasa da her biri 

basıklık ve çarpıklık değerleri açısından literatürde kabul edilen 

sınırlar içerisinde (Tabachnic ve Fidell, 2015) değerlere haiz 
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olduğundan normal dağılım varsayımı kabul edilmiştir. Değişkenlerin 

hepsi -2 ile +2 aralığında basıklık ve çarpıklık değerlerine sahip 

olduğundan verilerin normal dağılım şartını sağladığı varsayılmıştır. 

Tablo 1: Demografik Bulgular 

           Değişkenler n %             Değişkenler n % 

Cinsiyet 
Kadın  16 5,4 

Yaş 

16-25 3 1,0 

Erkek  278 94,6 26-35 70 24,8 

Banka 

türü 

Katılım 

bankası 

111 37,5 36-45 143 48,6 

Geleneksel 

banka 

39 13,2 45 ve üstü 78 26,5 

Her ikisi 146 49,3    

Müşteri 

Türü 

Bireysel 
193 65,2 

Gelir 

5000 ve 

altı 

42 14,3 

Ticari 
64 21,6 5001-

10000 

113 38,0 

Çalışan (İç 

müşteri) 

39 13,2 10001-

20000 

93 31,6 

 
 

  20001 ve 

üstü 

46 15,6 

    Covid-

19 

Kaygısı 

Düşük 116 39,1 

 
 

  
Yüksek 

181 60,9 

Tablo 1 ele alındığında, araştırma katılımcıları cinsiyet açısından 

%5,4’ü kadın, %94,6’sı erkek; banka türü açısından bakıldığında, 

%37,5’i katılım bankası, %13,2’si geleneksel banka, %49,3’ü her iki 

banka müşterisidir. Müşteri türü açısından bakıldığında, %65,2’si 

bireysel, %21,6’sı ticari ve %13,2’si çalışan (iç müşteri) olarak yer 
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almaktadır. Katılımcıların %1’i 16-25; %24,8’i 26-35; %48,6’sı 36-45 

ve %26,5’i 45 ve üstü yaş aralığında seyretmektedir. Ayrıca gelir 

düzeyine bakıldığında, %14,3’ü 5000 TL ve altı, %38’i 5001-10000 

TL, %31,6’sı 10001-20000 TL arasında, %15,6’sı ise 20001 ve üzeri 

gelir dağılımına sahiptir. Son olarak katılımcıların %39,1’i düşük 

salgın kaygısına sahipken, %60,9’u yüksek kaygı düzeyine sahiptir.  

Araştırma değişkenlerine ait açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Daha önce literatürde güvenilirliği ve geçerliliği kabul edilen 

ölçeklere ufak uyarlamalar yapıldığı ve farklı bir örneklem üzerinden 

denendiği için mevcut literatürün sahasını daha da genişletmek, 

çalışmanın bu alandaki güvenilirlik ve geçerliliğini tekrar sağlamak 

adına yapılan açımlayıcı faktör analizi ve güvenilirlik testi sonuçları 

Tablo 2 ve Tablo 3’teki gibidir. Finansal refah ve dijital bankacılık 

kullanın tutumuna ait değişkenler literatürde beklendiği gibi tek alt 

boyuta ayrılmış ve kabul edilir sınırlar üzerinde güvenilirlik ve 

geçerlilik değerleri ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Tablo 2 finansal 

refah bağımsız değişkeni ve dijital bankacılık kullanma tutumu 

bağımlı değişkenine ait faktör ve güvenilirlik analizi sonuçlarını 

göstermektedir.  
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Tablo 3: Değişkenlere Ait Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
 

F
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k
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Değişkenler 
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. 
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r 
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D

eğ
er
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A
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D
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a
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a
n

k
a
cı

lı
k

 k
u

ll
a
n

m
a
 t

u
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m
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Dijital bankacılığı 

(Mobil/İnternet vb.) 

kullanmanın iyi bir fikir 

olduğunu düşünüyorum. 

 

4,35 ,963 

92,782 3,711 0,974 

Finansal işlemler için Dijital 

bankacılığı (Mobil/İnternet 

vb.) kullanmanın akıllıca 

olduğunu düşünüyorum. 

4,30 ,958 

Dijital bankacılığı 

(Mobil/İnternet vb.) 

kullanmanın rahatlık 

olduğunu düşünüyorum. 

 

4,41 ,965 

Dijital bankacılığı 

(Mobil/İnternet vb.) 

kullanmanın tercih edilebilir 

olduğunu düşünüyorum. 

4,32 ,967 

F
in

a
n

sa
l 

re
fa

h
 

Bugün finansal olarak daha 

stresliyim. 

3,04 ,726 

 

69,020 

 

 

4,141 

 

 

0,909 

 

Mali durumumdan daha az 

memnunum. 

 

3,11 ,840 

Aylık normal yaşam 

giderlerimi karşılamak için 

daha endişeliyim. 

 

3,08 ,886 

3000 TL’lik acil bir ödemem 

çıktığında 

ödeyebileceğimden daha az 

eminim. 

 

2,74 ,849 

Maddi olarak gücüm 

yetmediği için dışarıya 

yemeğe çıkmak, sinemaya 

gitmek gibi şeyleri 

faaliyetleri yapmaya daha az 

ihtimalim var. 

2,79 ,846 
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Aylık gelirimin çoğunu veya 

tamamını yine aylık 

giderlerimi karşılarken 

harcıyorum. 

 

3,16 ,828 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

K
ri

te
rl

er
i 

(DBKT) = Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,875 

Approx. Chi-Square: 1698,046    Barlett’s Test of Sphericity: 0,000   

Extraction Method: Principal Components    Component Matrix.    

Açıklanan Varyans Toplamı: 92,782.   Cronbach’s Alpha: 0,974. 

(FR) = Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,887 

Approx. Chi-Square: 1160,637    Barlett’s Test of Sphericity: 0,000   

Extraction Method: Principal Components    Component Matrix.    

Açıklanan Varyans Toplamı: 69.020.   Cronbach’s Alpha: 0,909. 

 

 
 

 

Tablo 3 incelendiğinde, dijital bankacılık kullanma tutumu değişkeni 

ve finansal refah değişkenine ait ifadelerde soru çakışması ya da 

düşük yüklü faktörlere rastlanmamıştır. Tek boyutta toplanan dijital 

bankacılık kullanma tutumu ve finansal refah değişkenlerine ait KMO 

değerleri ve faktör yükleri ile açıklanan varyans ve öz değerleri 

literatürde kabul edilen sınırların oldukça üzerinde çıkmıştır. Bu 

sonuçlar elde edilen verilerin mevcut faktörleri uygun şekilde ve tek 

boyut altında toplanması gereğine işaret eder. Nitekim alınyazında, 

Lee’nin (2009) dijital bankacılık kullanma tutumu değişkeni bu 

minvaldedir. Öte yandan Paylan ve Kavas (2020) ile Hampson ve 

diğerleri (2018) de benzer şekilde finansal refahı ölçmüşlerdir.  

3.1. Farklılık Testleri 

 

Araştırma değişkenlerinde finansal refah ve dijital bankacılık 

kullanma tutumu ile demografik değişkenlerden müşteri türü, gelir 

düzeyi ve Covid-19 kaygı düzeyi açısında farklılık olup olmadığı 
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sırasıyla test edilmiştir. İlk olarak Tablo 4 müşteri türüne göre 

farklılıkları inceleyen ANOVA sonuçlarını yansıtmaktadır.  

Tablo 4: Müşteri Türüne Göre ANOVA Sonuçları 

Faktörler 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ort. 
F P 

Anlamlı 

Fark 

Finansal Refah 

Gruplararası 12,008 2 6,004 4,904 ,008* Bireysel ile 

ticari 

arasında 
Grupiçi 358,730 293 1,224  

 Toplam 370,737 295  

Dijital 

Bankacılık 

Kullanma 

Tutumu 

Gruplararası 11,099 2 5,549 4,860 ,008* Bireysel ile 

ticari 

arasında 

Grupiçi 334,546 293 1,142  
 

 
 Toplam 345,645 295  

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 4 incelendiğinde, finansal refahtaki azalma müşteri türüne göre 

farklılık göstermektedir (F(2,293)= 4,904; p<0,05). Yani bireysel 

müşterilerin finansal refahının ticari müşterilere göre daha fazla 

azaldığı gözlenmektedir. Yine dijital bankacılık kullanma tutumu 

müşteri türüne göre değişmektedir (F(2,293)= 4,860; p<0,05). Yani 

bireysel müşteriler ticari müşterilere göre daha fazla dijital bankacılık 

kullanma tutumuna sahiptir. Bu doğrultuda H5a ve H5b kabul 

edilmiştir. Öte yandan gelir düzeyine göre finansal refah ve dijital 

bankacılık kullanma tutumunun nasıl şekillendiğine dair ANOVA 

sonuçları Tablo 5’teki gibidir.  

Tablo 5 incelendiğinde, finansal refahtaki azalma gelir düzeyine göre 

farklılık göstermektedir (F(2,290)= 9,063; p<0,05). Yani 5000 TL ve 

altı ile 5001-10000 TL arasında gelir düzeyine sahip bireylerin 

finansal refahının azalması, 20001 ve üstü gelir sahibi olanlara göre 

daha yüksektir. 
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Tablo 5: Gelir Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları 

Faktörler 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ort. 
F P 

Anlamlı 

Fark 

Finansal 

Refah 

Gruplararası 31,4643 3 10,488 9,063 ,000* 5000 ve 

altı ile 

20001 ve 

üstü; 

5001-

10000 

ile 

20001 ve 

üstü 

arasında 

Grupiçi 335,595 290 1,154 

 

 Toplam 367,059 293  

Dijital 

Bankacılık 

Kullanma 

Tutumu 

Gruplararası ,830 3 ,277 ,241 ,868 

 
Grupiçi 333,445 290 1,150 

 

 

 

 Toplam 334,275 293  

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Öte yandan dijital bankacılık kullanma tutumu gelir düzeyine göre 

değişmemektedir (F(2,290)= ,241; p>0,05). Bu kapsamda H4a kabul 

edilirken, H4b reddedilmiştir. 

Son olarak Covid-19 kaygı düzeyine göre finansal refah ve dijital 

bankacılık kullanma tutumunun nasıl şekillendiğine dair T-testi 

sonuçları Tablo 6’daki gibidir. 
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Tablo 6: Covid-19 Kaygı Düzeyine Göre T-testi Sonuçları 

Faktörler 
Tercih 

Grubu 
N Ort. 

Std. 

Sapma 
t p 

Finansal 

refah 

Covid-19 düşük kaygı 116 2,3333 ,94817 -

9,085 
,000* 

Covid-19 yüksek kaygı 181 3,4042 1,0176 

Dijital 

bankacılık 

kullanma 

tutumu 

Covid-19 düşük kaygı 116 3,9935 1,4036 

-

4,098 
,000* 

Covid-19 yüksek kaygı 181 4,7518 ,72865 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 6 incelendiğinde, Covid-19 kaygı düzeyine göre finansal refah 

(t=-9,085; p<0,05) ve dijital bankacılık kullanma tutumu (t=-4,098; 

p<0,05) değişmektedir. Yani Covid-19 kaygı düzeyi yüksek 

müşterilerin finansal refah azalması daha fazladır. Yine Covid-19 

kaygı düzeyi yüksek bireylerin dijital bankacılık kullanma tutumları 

daha yüksektir. Çalışmanın ana hipotezlerinin test edilmesi için 

düzenleyici analizlerle devam edilmiştir. Bu kapsamda H3a ve H3b 

kabul edilmiştir.  

3.2. Düzenleyici Analiz Sonuçları 

 

Yapılan korelasyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde, genel 

finansal refah düşüşü ve dijital bankacılık kullanma tutumu 

değişkenleri arasındaki ilişkide Covid-19 kaygı düzeyinin düzenleyici 

değişken rolünü test eden hipotez sınanmıştır. Finansal refahın dijital 

bankacılık kullanma tutumuna etkisinde Covid-19 kaygısının 

düzenleyici rolünü test etmek amacıyla bootstrap yöntemini temel alan 
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regresyon analizi modeli (Hayes’in Model 2’si kullanılarak) sonuçları 

Tablo 7’deki gibidir.  

Tablo 7: Finansal Refah Düşüşünün Dijital Bankacılık Kullanma Tutumuna 

Etkisinde Covid-19 Kaygı Düzeyinin Düzenleyici Etkisini Gösteren Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Değişkenler 
Model 2 (Y=Dijital banka tutumu)  

b S.H. t p 

Sabit 4,045*** [3,569 ; 4,520] ,242 16,738 ,0000 

Finansal refah (X(b1)) ,969*** [,552 ; 1,385] ,212 4,577 ,0000 

Covid-19 kaygısı  (W(b2)) ,264 [-,011 ; ,539] ,140 1,888 ,0599 

X.W ((b3)) -,486*** [-,729 ; -,242] ,124 -3,927 ,0001 

R= ,372   R2= ,138    F(3-293)=15,661       p=,0000       

*** p < ,01, ** p < ,05, S.H. : Standart Hata, Parantez içindeki değerler güven aralıklarıdır. 

Standardize edilmemiş beta katsayıları (b) raporlanmıştır.  

Bootstrap yönteminin, Baron ve Kenny’nin (1986) geleneksel 

yönteminden daha güvenilir sonuçlar ortaya çıkardığı söylenmektedir 

(Gürbüz, 2019; Hayes, 2018). Analizler, Hayes’in geliştirdiği Process 

Macro kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bootstrap tekniği ile 

5000 yeniden örneklem seçeneği kullanılmıştır. Tablo 7’de gösterilen 

regresyon analizleri sonuçlarına göre, analize dahil edilen tüm tahmin 

değişkenlerinin, dijital bankacılık kullanma tutumu üzerindeki 

değişimin yaklaşık %13,8’ini (R2= ,1382) açıkladığı görülmüştür. 

Dijital bankacılık kullanma tutumunu finansal refahın (b= ,969, p< 

,001) anlamlı düzeyde ve Finansal kaygının (b= ,264, p> ,05) 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Aynı anda yapılan analizde finansal refah ve Covid-19 kaygısının 

dijital bankacılık kullanma tutumu üzerindeki düzenleyici etkisinin 

negatif yönlü ve anlamı düzeyde olduğu tespit edilmiştir (b= -,486, p< 

,001). Bu kapsamda araştırma hipotezlerinden H1, H2 hipotezleri kabul 

edilmiştir.  

Düzenleyici analizin anlamlı çıkması, eğim grafiği ile yapıların 

resmedilmesini gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda ilgili düzenleyici 

analiz sonuçlarına ait eğim grafiği Şekil 2’deki gibidir.  

 

Şekil 2. Düzenleyici Analize Ait Eğim Grafiği 

Şekil 2 incelendiğinde, algılanan finansal refahın azalması ile dijital 

bankacılık kullanma tutumu arasındaki ilişkide pandemik kaygının 
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düzenleyici rolü saptanmıştır. Öyle ki pandemik kaygının yüksek 

olduğu durumda algılanan finansal refahın düşmesi ile dijital 

bankacılık kullanma tutumu arasında herhangi bir ilişki 

gözlenmemektedir. Öte yandan pandemik kaygının düşük olduğu 

durumda banka müşterilerinin finansal refahının düşmesi dijital 

bankacılık kullanma tutumlarını olumlu geliştirmektedir. Pandemik 

kaygının düzenleyici rolünün modeldeki değişimlerin %4,54’ünü 

açıklamaktadır.  

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmanın amacı, algılanan finansal refahın azalmasının dijital 

bankacılık kullanma tutumuna etkisinin ve bu etkide Covid-19 

kaygısının düzenleyici rolünün irdelenmesidir. Bu ana amacın yanında 

bazı demografik değişkenlere göre, algılanan finansal refahın azalması 

ve dijital bankacılık kullanma tutumu değişkenlerinin değişimi 

incelenmektedir. Banka müşterilerinden elde edilen verilerin kurulan 

modeli desteklediği gözlenmektedir. Yani banka müşterilerinin 

algılanan finansal refahları düştüğünde, dijital bankacılık kullanma 

tutumu artmaktadır. Dahası Covid-19 kaygı düzeyinin bu etkileşimde 

düzenleyici rolü tespit edilmiştir. Yani Covid-19 kaygısı yüksek 

olduğunda algılanan finansal refahla dijital bankacılık kullanma 

tutumu herhangi bir ilişkiye sahip değildir. Diğer taraftan Covid-19 

kaygısı düşük olduğunda, algılanan finansal refahın azalması ile dijital 

bankacılık kullanma tutumu arasında anlamlı ve pozitif yönde bir 

ilişki oluşmaktadır. Bu sonuçlar pandemi döneminde yapılan 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Ahmetoğulları ve Şenol, 2021; 
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Ahmetoğulları ve Arabacı, 2021; She vd., 2021). Yine Ahmetoğulları 

ve Şenol (2021) finansal refahın azalmasının pandemik kaygı 

aracılığıyla online satın almayı artıracağını saptayarak bu çalışmayla 

benzer sonuçlar üretmiştir. Finansal refahın azalması (ya da finansal 

kaygının artması) dijital bankacılık kullanma tutumunu anlamlı 

şekilde gelişmiştir. Dahası finansal refahın azalması (kaygının 

artması) Covid-19 kaygı düzeyi yüksek olduğunda herhangi bir 

değişime neden olmazken, Covid-19 kaygı düzeyi düşük seyrettiğinde 

banka müşterilerinin dijital bankacılık kullanma tutumları daha da 

artmaktadır. Bu sonuç çalışmanın en özgün sonuçlarından biridir. 

Ahmetoğulları ve Parmaksız (2017), finansal refahın artması ve 

finansal kaygının azalmasından oluştuğunu vurguladığı Prawitz ve 

diğerlerinin (2006) geliştirmiş olduğu finansal iyilik hali ölçeğine 

istinaden Ahmetoğulları ve Arabacı’nın (2021) katılım bankaları 

özelinde onayladıkları finansal iyilik hali satın alma davranışları 

ilişkisi sonuçları mevcut çalışmayla bütün bankaları kapsayacak 

şekilde daha da genişlemiş oldu. Yine finansal refahın artırılmasında 

bankaların önemli bir role sahip olduğu ve müşterilere farkındalık 

oluşturmalarının finansal refahın artışı için gerekli olduğunu 

vurgulayan Ayaa’nın  (2021) çalışmasından farklı olarak finansal 

refahın düşüşünün dijital bankacılık kullanma tutumunu geliştirdiği de 

fark edildi. Öte yandan Ahmetoğulları ve Şenol’un (2021) 

çalışmalarında, pandemik kaygının, finansal refahın azalmasının (ya 

da kaygının artmasının) çevrimiçi satın almaya etkisinde aracılık rolü 

kuşaklar açısından değerlendirilmiş olup, bu çalışmadaki Covid-19 

kaygı düzeyinin düzenleyici rolünü destekler niteliktedir. Bu 
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çalışmada farklı olarak finansal refahın azalmasının dijital bankacılığı 

kullanma tutumunu olumlu geliştirdiği tespit edilerek literatüre banka 

müşterileri özelinde önemli bir katkı yapılmıştır. Bu durum bireysel, 

ticari ve kurumsal banka müşterilerinin hangi bankayı kullandıkları 

fark etmeksizin kişisel olarak refahlarının azalması ve zamanla 

(pandemi kriziyle iyice) ekonomik zorlukların tasarruflarını azalttığı 

ve hatta bir hayli güçlük çektiklerine işaret ederken, bu güçlüğü 

aşacak alternatif yollardan biri olarak bankacılık sektörünün sunduğu 

dijital dünyaya entegre ve daha az maliyetli (zaman, erişim, kullanım 

gibi) dijital bankacılık hizmetlerinin kullanılmasına dönük olumlu 

bakış açısı geliştirdiği söylenebilir.  

Katılım banka müşterilerinin yüksek gelir düzeyinde olanların finansal 

refahının azalmasının düşük gelirlilere göre daha düşük olduğu 

saptanmıştır. Gelir düzeyine göre dijital bankacılık kullanma 

tutumunda anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Bu sonuçlar 

Ahmetoğulları ve Arabacı’nın  (2021) çalışmalarıyla benzer 

niteliktedir. Diğer taraftan bireysel müşterilerin finansal refahının 

azalması ve dijital bankacılık kullanma tutumu ticari müşterilere göre 

daha yüksektir. Son olarak yüksek Covid-19 kaygısı olan banka 

müşterilerinin finansal refahının azalması ve dijital bankacılık 

kullanma tutumu Covid-19 kaygısı düşük olanlardan daha fazla ve 

anlamlı puanlara sahiptir. Yani kaygı yükseldikçe finansal refah 

düşüşü ve dijital bankacılık kullanma tutumu daha fazla olmaktadır. 

Bu çalışma görece kısıtlı veriyle yapılmış olup sadece belli bölgeler 

incelenerek elde edilen verilerle sınırlıdır. Ayrıca gelecek 
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çalışmalarda, finansal refahın azalması ile dijital bankacılık kullanma 

tutumu, kullanma niyeti ve gerçek kullanım ile finansal okuryazarlık 

değişkeni de dâhil edilerek kapsam genişletilebilir. Bankaların değişen 

şartlara pandemi dönemiyle birlikte oldukça hızlı adapte oldukları 

söylenebilir. Bunu yaparken en önemli itici güçleri olan 

müşterilerinin, bilhassa pandemi ile beraber dünya çapında meydana 

gelen global krizler içerisinde, onlara tasarruflarını iyi yönetmeleri ve 

mevcut finansal kaygılarını en aza indirmek adına desteklerini dijital 

platformlarla sunmaları faydalı rekabetçi bir konum elde etmelerini 

sağlayabilir. 
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GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet hayatımızda daha çok yer 

kaplar hale gelmiştir. Sonrasında e-ticaret uygulamalarının gelişmesi 

ile birlikte sanal dünya her alanda karşımıza çıkmıştır. Ticarette, 

hukukta, finansta hayatımızın her alanında yer edinmiştir. Yaklaşık 12 

yıllık bir kullanım alnına sahip olan ve yüksek bir ivme ile kullanıcı 

sayısı gün geçtikçe artan “kripto para” da bunlardan şüphesiz ki en 

dikkat çekici olanlardan biridir.  Kripto para, sanal, dijital ya da e-para 

olarak farklı şekilde adlandırılabilmektedir. Geleneksel para 

kavramına nazaran daha az işlem ile kolayca ulaşılabilir olması, kripto 

parayı tercih eden özel, kurumsal, kamu ve akla gelebilecek her kesim 

için alternatif bir tercih olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2008 yılında ilk olarak Bitcoin kavramı bir makale ile yaşamımıza 

girmiş ve en bilinen ve en çok işlem hacmine sahip olan kripto para 

birimidir.  İsminin gerçekliği kuşkulu olan Satoshi Nakamoto adında 

bir şahsın, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” isimli 

makalesi ile gündeme gelen Bitcoin’in ödeme aracı olarak 

kullanılması piyasalarda ilk kez 2009 yılında gerçekleşmiştir. Tahmini 

12 yıllık bir dönemde kullanımı sürekli artan, herhangi bir aracı 

olmaksızın yani bir tık uzaklıkta diye adlandırabileceğimiz doğrudan 

bir ağ üzerinden kullanılan kripto para ile ilgili olarak son dönemlerde 

yoğun bir şekilde akademik çalışmalar da yapılmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı da 2009 gibi yakın bir tarihte hayatımıza hızlı 

bir şekilde giren kripto para ile ilgili Türkiye’deki üniversitelerde 

yazılmış lisansüstü tezleri farklı parametreler açısından incelemek ve 
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konuyla ilgili yapılacak olan yeni çalışmalara ve literatüre katkı 

sağlamaktır. 

1. KRİPTO PARA 

 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte bilgisayar 

ya da akıllı telefon kullanımı ve buna bağlı olarak da interneti kullan 

kişi sayısının her geçen gün daha da artması, faturalardan, bankacılık 

işlemlerine, alışverişe kadar birçok alanda teknolojinin kullanımını da 

artmıştır. Gün geçtikçe sanal ortamda gerçekleşen faaliyetler ve 

kişilerin internette daha fazla vakit geçirmesi bilgisayar yazılımları ve 

teknolojisinin de gelişme kazanmasında etken olmaktadır. Her türlü 

işlemelerimizde kullandığımız para kavramı da somut bir varlıktan 

soyut bir varlığa doğru şekil değiştirerek kullanımımıza girmiştir. Son 

yıllarda kripto para kavramı da yaşanan teknolojideki gelişmeler ile 

birlikte birçok kesim tarafından tercih edilen bir varlık haline 

gelmiştir. Kripto para kavramını daha iyi ifade edebilmek için 

öncelikle bazı tanımlara değinmekte fayda görmekteyiz.  

 

Kripto para tanımını yapmadan önce kripto veya kriptografi 

sözcüklerinin bilinmesi gerekir. Kriptografi, okunabilir haldeki bir 

datanın içerdiği herhangi bir veriyi istenmeyen şahıslar tarafından 

bilinmesine engel olmak amacıyla kullanılan şifreleme yöntemlerine 

verilen addır (Gandal ve Halaburda, 2014: 2). 

Kripto para birimi ‘cryptocurrency’, ‘crypto’ ve ‘currency’ 

kelimelerinden türetilmiştir. Kripto para; güvenliğin sağlanması için 

kriptografi (şifreleme bilimi) kullanan dijital veya sanal bir para 
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birimidir. Kripto paralar, merkezi olmayan kripto sistemlerde, 

belirlenen oranlarda/sayılarda üretilirler. Bir diğer tanıma göre kripto 

para, halihazırda bireylerin kullanmış oldukları madeni para ve 

banknot gibi olup farklılık olarak; belirli kriptografi prensipleri ile 

geliştirilmiş dijital varlıklardır. Kriptografinin gayesi iki taraf arasında 

paylaşılan bilgilerin başkalarının eline geçmesini engellemek, parasal 

işlemleri güvence altına alacak kontrol mekanizmasını sağlamaktır 

(Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi, 2020: 3). 

Kripto para, “şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para 

arzına olanak sağlayan dijital değerlere denmektedir” (Çarkacıoğlu, 

2016: 55). Kripto para, yepyeni bir alternatif para birimidir. Ayrıca 

dijital olup sanaldırlar. Kripto paralar, merkezi olmayan yapıdadırlar. 

Bu yüzden de işlemler blok zincir denilen bir sistem tarafından 

gerçekleşmektedir. Kripto paraları hükümetler veya şirketler 

üretemezler dolayısıyla hükümetlerin merkez bankaları tarafından 

basımı gerçekleşen paralardan tamamen ayrı olarak düşünülmelidir 

(Çarkacıoğlu, 2016: 8-9). Kripto paraların merkezi bir sistemi 

olmadığı için blok zincir adı verilen sistem ile yürütülmektedir. Bu 

noktada blok zincir kavramını açıklamakta fayda görülmektedir. Blok 

zincir, merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin 

kaldırılmasına olanak sağlayarak, merkezi güvenin internet ortamında 

dağıtılmasına denir. Blok zincir teknolojisi yaygın olarak Bitcoin ve 

Ethereum gibi sanal paraların altındaki teknoloji olarak bilinmektedir. 

Kripto paralar bir merkezden ama merkezsiz işlem yapılan paradır.  
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Bir diğer tanıma göre kripto para, halihazırda bireylerin kullanmış 

oldukları madeni para ve banknot gibi olup farklılık olarak; belirli 

kriptografi prensipleri ile dijital bilgi değişimini sağlamaktadırlar. 

Kriptografi, parasal işlemleri güvence altına almak ve bunun kontrol 

mekanizmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Yani kripto para, 

dijital bir para birimidir. Birçok kripto para zaman içinde daha az 

üretilmek üzere tasarlanır. Bunun da sebebi piyasa değerinin 

oluşturulmasıdır. Devletlerin merkez bankasında ise durum farklı 

işlemektedir. Çünkü para basımını istediği zaman gerçekleştirmek-

tedir. Fakat Bitcoin piyasasında en fazla 21 milyon birim dönüşüm 

gerçekleşmektedir (Kripto Para Nedir?, 2017). 

Kripto paranın sahip olduğu bazı karakteristik özellikleri aşağıdaki 

şekilde açıklayabiliriz.  

✓ Herhangi bir otorite ya da merkeze bağlı olmaması; kripto 

paraların en belirleyici özelliğidir. Geleneksel para sisteminden 

farklı olarak herhangi bir otoriteye bağlı kalmadan faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir (Forbes, 2013).  

✓  Kripto para fiyatları genel itibarıyla değişken olma 

eğilimindedir. Kripto paralar geleneksel para birimlerinin aksine 

değerini parayı basan veya üreten bir devlet veya kurumdan 

almamaktadırlar. Herhangi bir kuruma da bağlı olmamasına 

rağmen kripto paraların fiyatlarında görülen değişkenlik, 

kullanıcıların onu bir takas aracı olarak görmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Herhangi bir merkezi otorite tarafından 

kontrol edilmemesi, yeni ortaya çıkması ve kullanımının belli 
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düzeyde teknoloji bilgisi gerektirmesi, yaygın olmayışı ve henüz 

spekülasyonlara açık oluşu kripto parada yaşanan fiyat 

dalgalanmalarını onun bir özelliğiymiş gibi göstermektedir 

(Blockfortune, 2017).  

✓  Kullanımın anonim nitelik göstermesi. Kripto para işlemlerini 

gerçekleştiren blok zinciri teknolojisi, kullanıcıların kimlik 

bilgilerinin korunmasına imkan sağlamaktadır. Bu platform 

kullanıcı kimlik bilgilerini veya kullanıcıyı tanımlayabilecek bir 

ayrıntıyı blok zinciri teknolojisine kaydedilmeksizin işlemler 

gerçekleştirebilmektedirler (Hameed ve Farooq, 2016: 426). Bu 

da kullanıcıların işlemlerini gizlilik ve güven içinde 

yürütebilmelerini sağlamaktadır.  

✓  Kripto para dijital niteliktedir. Kripto para ileri teknoloji 

barındıran bilgisayar algoritmalarıyla şifreleme kullanılarak ve 

yüksek işlemci performansıyla kripto para madenciliği yapılarak 

üretilen dijital nitelikte bir parayı ifade etmektedir (Sönmez, 

2014: 8). Dolayısıyla kripto para fiziksel karşılığı olan bir para 

olmak yerine sanal platformlarda bulunan dijital bir paradır. Bu 

kripto paralar, sanal cüzdan işlevi gören yazılımlar ve 

programlar aracılığıyla alınıp satılmaktadır (Çarkacıoğlu, 2016: 

11).  

Kripto para birimlerinin pek çoğunda ortak olan diğer karakteristik 

özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Günay,2018;Blackfortune, 

2017; Eğilmez, 2017; Sönmez, 2014: 8): 

✓ Sınırlı kullanım ve kabul edilme alanının bulunması,  
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✓ Herhangi bir kamusal ve özel kuruluş tarafından sigortalanma 

imkânın oldukça sınırlı düzeyde oluşu, 

✓ Şifreleme bilimiyle üretilen çok karışık ve gelişmiş bir ürün 

niteliği göstermesi,  

✓ Madencilik yoluyla üretilme imkânı olması,  

✓ Blok zinciri teknolojisi gereği, yapılan işlemlerin değiştirilmesi 

veya geri alınmasının oldukça zor olmasıdır. 

Kripto paranın avantajlarını anladığımızda tercih edilme sebepleri 

hakkında da net fikirler oluşmaktadır. Kripto paranın avantajları 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

✓ Kripto paranın herhangi bir devlete, merkeze veya kuruma bağlı 

olmaması aracıya ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Böylece 

alternatiflerine göre daha düşük işlem maliyetine sahiptir 

(Kumar ve Smith. 2017: 9).  

✓  Devletler para arzı kısıtlamasıyla, bankalardaki paraların 

değerini etkileyen mali kararlar alabilmektedirler, ancak kripto 

para değerlerine doğrudan müdahale edememektedirler. Kripto 

paranın değeri piyasada oluşan arz ve taleple belirlenmektedir. 

Sisteme dışarıdan para arzı yapılamadığından enflasyon oluşmaz 

(Dumitrescu, 2017: 8).  

✓  Devlet müdahalesi olmadığından kripto para kullanıcıları beyan 

ve vergi gibi konulardan uzaktırlar. Bu durum devletler 

açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Kullanıcı kimliğini ve 
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elde edilen geliri tespit etmek zor olabilmektedir (Kaplanhan, 

2018: 105-123).  

✓ Madenci adı verilen kontrol mekanizmaları ile işlemlerin kontrol 

edilme imkânı sağlanmaktadır (Kaplanhan, 2018: 111).  

✓  Kripto paralar değer taşır, borç olarak değerlendirilemez. Banka 

hesabındaki para borç senedidir. Banka hesabındaki para, 

bankanın müşterisine olan borcu niteliğindeyken, kripto para 

borç niteliği taşımaz (Çarkacıoğlu, 2016: 16).  

✓  Kripto paraların transfer ücretleri, bankacılık faaliyetlerine 

oranla daha düşüktür. Ayrıca kripto paraların işlem hızı daha 

yüksektir (Barber vd., 2012: 399-414).  

✓  Sanal ortamda var olduğu için taşıma yükü gerektirmemektedir. 

Bu durum güvenlik riskini de azaltmaktadır. Ayrıca 

kullanıcıların isteklerine bağlı olarak fiziki para olarak da 

saklanabilmektedir (Çarkacıoğlu, 2016: 11).  

✓ Kripto para, teknolojik bir yeniliktir. Finansal alanda farklı iş 

kollarının meslek türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır 

(Phillips ve diğerleri 2016: 26).  

Öte yandan kripto para kullanımının doğurduğu dezavantajları ve 

yapılan eleştirileri aşağıdaki şekilde maddeleştirmek mümkündür;  

✓ Kripto paranın kırılganlığı yüksektir. Herhangi bir hukuki 

zemininin olmaması, devlet veya borsa kurumlarınca 

korunmaması onu risklere karşı açık bırakmaktadır. Bu da, 

kripto paranın alış ve satışı esnasında ani fiyat artış ve 
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düşüşlerine açık olduğunu düşündürmektedir. Örneğin Bitcoin; 

2013 yılında Eylül ve Aralık aylarında 20 kat değer artışı 

yakalamış ancak sonraki üç ayda değerinin % 60’ını 

kaybetmiştir (EPRS, 2014: 5).  

✓ Güvenlik tehditleri kripto para kullanımında endişe duyulmasına 

neden olan gerekçelerden bir diğeridir. İletişim sistemlerine 

dışarıdan bir saldırı, müdahale veya teknolojinin yeni sayılması 

nedeniyle öngörülemeyen açıkların olması ekonomik kayıplara 

yol açabilecektir. Ancak şifreleme gibi konularda yaşanan 

gelişmeler sayesinde sistemin giderek daha da güvenilir hale 

geldiğini söylemek mümkündür (Yüksel, 2015: 194).  

✓  Kripto paranın devlet ve kuruluş gözetimi veya kontrolünde 

olmaması onun yasadışı faaliyetlerde kullanımına imkân 

sağlamaktadır. Örneğin Bitcoin transferlerinde alıcı ve gönderen 

bilgilerinin gizli tutulabilmesi onu, kara para aklama, terör 

örgütlerini finanse etme, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi 

işlemlerde kullanılmasına zemin hazırlamaktadır (Kaya, 2018: 

12).  

✓  Her ne kadar Bitcoin gibi kripto para kullanımında enflasyonist 

etki bulunmasa da, arz düzeyinin önceden belirlenmiş olması 

deflasyonist etki barındırabilecektir (Çakracıoğlu, 2016: 14).  

✓ Kripto para kullanıcıları katlanarak artarken, aynı düzeyde 

kripto para arzının meydana gelmemesi, söz konusu para ile 

fiyatlandırılmış malların fiyatlarının düşmesine neden olacaktır. 

Ancak kripto parayı henüz çok fazla kişinin kullanmıyor olması 

ve kullanan yerlerin alternatif para birimlerini de kabul ediyor 
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olması bu eleştirilerin gerçekçi olmadığını düşündürmektedir 

(Yüksel, 2015: 203).  

✓  Ayrıca bunlara, yasal güvencesi olmaması nedeniyle 

kullanımının yeterince yaygınlaşmamış olması, blok zincirine 

yönelik teknolojinin herkes tarafından bilinmemesi, blok zinciri 

teknolojisinin önemli düzeyde elektrik tüketimi meydana 

getirmesi ve bilginin depolanmasına ilişkin gelecekte yaşanması 

muhtemel sorunlar eklenebilir (Kaplanhan, 2018: 112). 

 

2. METODOLOJİ 

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Verilere 

ulaşmak için tarama modeli kullanılmıştır.  Türkiye’deki 

üniversitelerde kripto para konusunda hazırlanan lisansüstü tezler, 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi kayıtlarından 

“kripto para” anahtar sözcüğü ile araştırılmıştır. Bu anahtar sözcük ile 

tezlere ulaşılmış ve tezlerin; türleri, tamamlandıkları yıllar, 

tamamlandığı üniversiteler, temaları, yazarların cinsiyeti, tez 

danışmanları, kullanılan dil, enstitü bilgisi, tezlerin ana bilim dalı, 

kullanılan yöntem bilimi ve izin durumuna ilişkin veriler elde 

edilmiştir.   

Ulaşılan veriler içerik analizi metoduyla incelenmiştir. İçerik analizi 

ulaşmış olduğumuz doneleri, istediğimiz forma dönüştürmede 

kullanarak, karşılaştırma, verileri özetleme ve standardize etme 
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olanağı sağlamaktadır. Bu sayede nitel veriler nicel terimlere 

indirgemektedir (Öğülmüş, 1991: 215).  

2.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada, kripto para ile ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin 

içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç 

doğrultusunda kripto para konusunda yazılan lisansüstü tezler 

incelenerek aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır. 

✓ Üniversitelerde yazılan lisansüstü tezlerin kaç tanesi kripto para 

ile ilgilidir? 

✓ Yazılan tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır? Hangi 

üniversitelerde daha fazla tez yazılmıştır? Tezlerin yazımında 

kullanılan özgün dili ve danışmanların akademik unvanları 

nelerdir? 

✓ Kripto para ile ilgili yazılan tezlerin ana konuları nelerdir? 

✓ Kripto para ile ilgili yazılan tezlerin yöntem bilimi nedir? 

✓ Kripto para ile ilgili yazılan tezlerin hazırlandığı ana bilim 

dalları hangileridir? 

✓ Kripto para ile ilgili yazılan tezlerin hazırlandığı enstitüsüler 

hangileridir? 

 

2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk 

kripto paradır. Bitcoin ilk merkeziyetsiz kripto para özelliğine sahiptir. 

2009’dan günümüze 9.000’nin üzerinde dijital para bulunmaktadır. Bu 

sebeple ülkemizde 2017 ve sonrasında bu alanda da akademik 
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çalışmalar yapılmaktadır. Konunun güncel olması ile birlikte 

çalışmanın önem düzeyi de artmaktadır.   

2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini 2017-2021 yılları arasında kripto parayla ilgili 

yazılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Bu çalışmada araştırmanın 

evreninin tamamına ulaşıldığı için örnekleme yöntemine 

başvurulmamıştır. YÖK Tez Merkezi web tarama sistemi 

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) kullanılarak, kripto para 

alanındaki tezlerin tamamına erişilmiştir. YÖK Tez Merkezi tez 

tarama veri tabanında “kripto para” anahtar kelimesi ile arama 

yapılmıştır. Çalışmanın veri setini, veri tabanının sunduğu lisansüstü 

tezler oluşturmaktadır.  

2.4.Bulgular 

Araştırmanın bu kısmında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlar, belirli bölümlere ayrılarak tablolar 

şeklinde hazırlanıp aşağıda sunulmuştur.  

Kripto paralar ile ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin türleri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.   

Tablo 1: Tezlerin Türlere Göre Dağılımı 

Tez Türü N % 

Doktora 5 6,85 

Yüksek Lisans 68 93,15 

Toplam 73 100 

 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, kripto paralar konu başlıklı lisansüstü tez 

olarak 5’i doktora tezi, 68’i yüksek lisans tezi olmak üzere 73 adet 

çalışma olduğu belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, yazılan tezlerin 

%93,15’ini yüksek lisans tezleri, %6,85’ini ise doktora tezleri 

oluşturmaktadır.  

Kripto paralar ile ilgili olarak yazılan tez yazarlarının cinsiyet dağılımı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2: Tezlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Tez Yazarının 

Cinsiyeti 

 

Yüksek Lisans Doktora Toplam 

N  % N % N % 

Kadın  20 29,41 0 - 20 27,40 

Erkek  48 70,59 5 100 53 72,60 

Toplam  68 100 5 100 73 100 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, kripto paralar ile ilgili yüksek lisans tez 

yazarlarının %29,41’inin kadın, %70,59’unun erkek olduğu tespit 

edilmiştir. Doktora tez yazarının tamamının erkek olduğu 

görülmektedir. Sayıca toplamda erkek tez yazarların kadın tez 

yazarlardan fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Kripto paralar ile ilgili olarak yazılan tezlerin senelere göre dağılımı 

şöyledir; 
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Tablo 3: Tezlerin Senelere Göre Dağılımı 

Yıllar 
Y. Lisans Doktora Toplam 

N % N % N % 

2017 2 2,94 - - 2 2,74 

2018 6 8,82 1 20 7 9,59 

2019 42 61,77      2 40 44 60,27 

2020 16 23,53 2 40 18 24,66 

2021 2 2,94 - - 2 2,74 

TOPLAM 68 100 5 100 73 100 

 

Tablo 3’teki verileri incelediğimizde, 2019 ve 2020 senelerinde 2’şer 

doktora tezi ve 2018 yılında bir doktora tezi tamamlandığı 

görülmektedir. 2019 yılı %61,77 ile en çok yüksek lisans tezi ve 

toplamda lisansüstü tezlerin en çok yazıldığı yıl olmuştur.  2020 yılı 

ikinci sırada %23,53 ile en fazla yüksek lisans tezinin tamamlandığı 

yıl olmuştur. Üçüncü sırada % 8,82 ile 2018 yılı olup, 2017 ve 2021 

yıllarında da %2,94 ile 2’şer tez tamamlanmıştır (2021 yılı 13 Haziran 

dahil). Sonuçlar kripto paralar konusunun son yıllarda gündemde 

olmakla birlikte yazılan tezlerin 2017 sonrasında başladığını 

göstermektedir.  

Kripto paraları konu alan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre 

dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 4. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Üniversite 

 Tez Sayısı 

 Yüksek 

Lisans Doktora Toplam 

İnönü Üniversitesi  1 1 2 

Koç Üniversitesi  1 - 1 

İstanbul Şehir Üniversitesi  2 - 2 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  1 - 1 

İstanbul Bilgi Üniversitesi  1 - 1 

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi  1 - 1 

Ankara Üniversitesi  1 - 1 

Hacettepe Üniversitesi  2 - 2 

Boğaziçi Üniversitesi  3 - 3 

Işık Üniversitesi  1 - 1 

Balıkesir Üniversitesi  1 - 1 

Dokuz Eylül Üniversitesi  2 - 2 

Gazi Üniversitesi  - 1 1 

Polis Akademisi  1 - 1 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi  - 1 1 

Atatürk Üniversitesi  - 1 1 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi  1 1 2 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  1 - 1 

İstanbul Teknik Üniversitesi  1 - 1 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi  1 - 1 

Marmara Üniversitesi  7 - 7 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  1 - 1 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  1 - 1 

Yalova Üniversitesi  1 - 1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi  1 - 1 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  3 - 3 

Bahçeşehir Üniversitesi  2 - 2 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  1 - 1 

Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi  1 - 1 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  1 - 1 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  1 - 1 

İstanbul Üniversitesi  3 - 3 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  2 - 2 

İstanbul Arel Üniversitesi  2 - 2 

İstanbul Aydın Üniversitesi  1 - 1 

Beykent Üniversitesi  1 - 1 

Bursa Uludağ Üniversitesi  1 - 1 

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi  1 - 1 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  1 - 1 

Bartın Üniversitesi  1 - 1 

İstanbul Ticaret Üniversitesi  4 - 4 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  1 - 1 

Başkent Üniversitesi  2 - 2 

Hitit Üniversitesi  1 - 1 

Batman Üniversitesi  1 - 1 

Nişantaşı Üniversitesi  1 - 1 

Milli Savunma Üniversitesi  1 - 1 

Galatasaray Üniversitesi  1 - 1 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  1 - 1 

Toplam  68 5 73 

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde, toplamda en fazla tezin Marmara 

Üniversitesi’nde yazıldığı görülmektedir. İkinci sırada en fazla tezin 

yazıldığı üniversite, vakıf üniversitelerinden İstanbul Ticaret 
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Üniversitesi’nde tamamlanmıştır. En çok tez çalışmasının 

tamamlandığı üniversiteler arasında üçüncü sırada yer alanlar; 

İstanbul Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve 

Boğaziçi Üniversitesi’dir. Kripto paralar ile ilgili olarak yazılan 

lisansüstü 73 tez, 49 farklı üniversitede tamamlanmıştır.  Yazılan 5 

adet doktora tezi her biri farklı üniversitede tamamlanmıştır. Bu 

üniversiteler; devlet üniversitesi olarak, İnönü Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi’nde tamamlanmıştır. Bir tane doktora tezi vakıf 

üniversitelerinden Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde tamamlanmıştır.  

Kripto paraları konu alan lisansüstü tezlerin yazıldığı üniversite türüne 

göre dağılımı şöyledir: 

Tablo 5. Tezlerin Üniversite Türü Göre Dağılımı 

Üniversite Yüksek Lisans Doktora 

N % N % 

Devlet 49 72,06 4 80 

Vakıf 19 27,94 1 20 

Toplam 68 100 5 100 

Tablo 5’e göre, yazılan yüksek lisans tezlerinin %72,06’sı devlet 

üniversitelerinde, %27,94’ü vakıf üniversitelerinde tamamlanmıştır. 

Yazılan 4 adet doktora tezini %80’i devlet üniversitelerinde ve %20’si 

vakıf üniversitesinde tamamlanmıştır. 
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Tablo 6: Kripto Paralar İle İlgili Yazılan Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

Enstitü Yüksek Lisans Doktora 

N % N % 

Sosyal Bilimler  52 76,48 5 100 

İşletme  1 1,47   

Fen Bilimleri 5 7,35   

Bilişim  1 1,47   

Lisansüstü Programlar  1 1,47   

Lisansüstü Eğitim  3 4,41   

Güvenlik Bilimleri  1 1,47   

Finans  3 4,41   

Alparslan Savunma Bilimleri  1 1,47   

Toplam 68 100 5 100 

 

Tablo 6’yı inc6elediğimizde yazılan doktora tezlerinin tamamı Sosyal 

Bilimler Enstitüsünde tamamlanmıştır. Yüksek lisans tezlerinin 

%76,48’i Sosyal Bilimler Enstitüsünde, %7,35’i Fen Bilimleri 

Enstitüsünde, %4,41’i Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Finans 

Enstitüsünde, %1,47’si İşletme Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, 

Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve 

Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsünde tamamlanmıştır. Yüksek 

lisans tezleri dokuz farklı enstitüde tamamlanmıştır.  

Kripto paraları konu alan lisansüstü tezlerin anabilim dallarına göre 

dağılımı şöyledir: 
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Tablo 7: Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora 

N % N % 

İktisat Ana Bilim Dalı 13 19,12 3 60 

Uluslararası ticaret ve lojistik - - 1 20 

İşletme Ana Bilim Dalı 16 23,53 1 20 

Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı 3 4,41   

İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı 2 2,94   

Siber Güvenlik Mühendisliği Ana Bilim 

Dalı 

1 1,47   

Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı 1 1,47   

Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı 1 1,47   

Hukuk Ana Bilim Dalı 1 1,47   

Özel Hukuk Ana Bilim Dalı 2 2,94   

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı  2 2,94   

Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı 3 4,41   

Güvenlik Stratejileri Ve Yönetimi Ana 

Bilim Dalı 

1 1,47   

Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı 1 1,47   

Maliye Ana Bilim Dalı 2 2,94   

Küreselleşme Ve Uluslararası İlişkiler Ana 

Bilim Dalı 

1 1,47   

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı 3 4,41   

Ekonometri Ana Bilim Dalı 2 2,94   

Medya Ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim 

Dalı 

1 1,47   

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2 2,94   

Muhasebe Ve Finansman Ana Bilim Dalı 2 2,94   

Muhasebe Denetim Ana Bilim Dalı 1 1,47   

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Ana 1 1,47   
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Bilim Dalı 

Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalı 2 2,94   

Turizm işletmeciliği ana bilim dalı 1 1,47   

İslam İktisadı Ve Finansı Ana Bilim Dalı 1 1,47   

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Ana 

Bilim Dalı 

1 1,47   

Finans Ana Bilim Dalı 1 1,47   

Toplam 68 100 5 100 

Tablo 7 incelendiğinde, doktora tezlerinin %60’ı İktisat Anabilim 

Dalında, %20’si Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve İşletme Ana Bilim 

Dalı olmak üzere üç farklı ana bilim dalında tamamlanmıştır. Yüksek 

lisans tezlerinin %23,53’ünün İşletme Ana Bilim Dalında, 

%19,12’sinin İktisat Ana Bilim Dalında, %4,41’inin Yönetim Bilişim 

Sistemleri Ana Bilim Dalı, Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı ve 

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamlanmıştır. Yüksek 

lisans tezlerinin %2,94’ü İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı,  Özel 

Hukuk Ana Bilim Dalı, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Maliye Ana 

Bilim Dalı, Ekonometri Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Ana 

Bilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı ve Sermaye 

Piyasası Ana Bilim Dalında tamamlanmıştır. Yüksek lisans tezlerinin 

%1,47’si Siber Güvenlik Mühendisliği Ana Bilim Dalı,  Bilişim 

Uygulamaları Ana Bilim Dalı, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı, 

Hukuk Ana Bilim Dalı, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim 

Dalı, Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Küreselleşme ve 

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Medya ve Kültürel Çalışmalar 

Ana Bilim Dalında tamamlanmıştır. Geriye kalan %1,47’si Muhasebe 
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Denetim Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana 

Bilim Dalı, Turizm işletmeciliği Ana Bilim Dalı, İslam İktisadı ve 

Finansı Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana 

Bilim Dalı ve Finans Ana Bilim Dalında tamamlanmıştır. 2017-2021 

(2021 yılı  Haziran ayı dahil) seneleri arasında tamamlanan 68 adet 

yüksek lisans tezi, 28 farklı ana bilim dalında tamamlanmıştır.  

Kripto paralar ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin danışman 

unvanlarına göre dağılımı şöyledir: 

Tablo 8: Tezlerdeki Danışman Unvanlarına Göre Dağılımı 

Tez Danışmanının Unvanı Yüksek lisans Doktora 

N % N % 

Profesör Dr. 24 35,29 5 100 

Doçent Dr. 19 27,94 - - 

Dr. Öğretim üyesi 25 36,77 - - 

Toplam 68 100 5 100 
 

Tablo 8 incelendiğinde, yüksek lisans tezlerinin %35,29’u Profesör 

Doktor, %  27,94’ü Doçent Doktor  ve % 36,77’si  Doktor Öğretim 

Üyesi unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütüldüğü 

görülmektedir. Yazılan doktora tezlerinin tamamı Profesör Doktor 

Öğretim Üyesi unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütülmüştür. 

2019 yılında yazılan İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yazılan yüksek 

lisans tezinde Prof. Dr. ve Dr. Öğretim Üyesi ünvanlı iki danışman adı 

görülmektedir.  YÖK tez merkezinde danışmanlardan ilki Prof. Dr. 

öğretim üyesi unvanına sahip danışman olarak yer aldığından bu 

çalışmada da tabloya bu şekilde yerleştirilmiştir. Yine 2019 yılında 

Boğaziçi Üniversitesi’nde yazılan yüksek lisans tezinde Dr. Öğretim 

Üyesi ve Prof. Dr. ünvanlı iki danışman adı görülmektedir. YÖK tez 
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merkezinde danışmanlardan ilki Dr. Öğretim Üyesi unvanına sahip 

danışman olarak yer aldığından bu çalışmada da tabloya bu şekilde 

yerleştirilmiştir. 2019 yılında tamamlanan iki tezi incelediğimizde her 

ikisinde iki danışman yanında, tezlerden biri devlet üniversitesinde 

diğeri vakıf üniversitesinde tamamlanmıştır. Ayrıca yazılan iki tez de 

İngilizce olarak tamamlanmıştır.  

Kripto paralar ile ilgili lisansüstü tezlerin yazılan dile göre dağılımı 

şöyledir: 

Tablo 9: Tezlerin Yazılan Dile Göre Dağılımı 

Kullanılan dil 
Yüksek lisans Doktora 

N % N % 

Türkçe 56 82,35 5 100 

İngilizce 12 17,65 - - 

Başka bir dil - 
 

- - 

Toplam 68 100 5 100 
 

Tablo 9’da da görüldüğü gibi kripto paralar ile ilgili olarak 2017-2021 

yılları arasında tamamlanan doktora tezlerinin tamamının Türkçe 

yazıldığı tespit edilmiştir. Yüksek lisans tezlerinin  % 82,35’i Türkçe , 

%17,65’i İngilizce yazıldığı belirlenmiştir.  

 

Tablo 10: Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 

Metodoloji 

Yüksek 

Lisans 

Doktora 

N % N % 

Bibliyometrik Analiz, Uzun Kısa Süreli Bellek(LSTM), 

Kümeleme 

- - 1 20 

Yazın Taraması  10 14,71 1 20 

Anket Yöntemi ( SPPS 25, SPSS 23 ve AMOS 25 Paket 4 5,88 1 20 
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Programı) 

ARCH (Otoregresif Koşullu Değişen Varyans)modeli, 

GARCH (Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen 

Varyans) 

1 1,47 1 20 

Jump-Difüzyon yöntemi  - - 1 20 

Nitel Araştırma Yöntemi 1 1,47 - - 

Ekonometrik  Veri Analizi   5 7,35   

Kripto Paralara Bakış Açısı( Ülkeler Arası Karşılaştırma) 3 4,41   

Derin Öğrenme Modeli 1 1,47   

Makale İnceleme 1 1,47   

Teknik analiz yöntemi( RSI, MACD, OBV ve Fiyat Trendi) 1 1,47   

Ortak Kriterler (CC) Değerlendirme Yöntemi (Bilgi 

Teknolojileri Güvenlik Değerlendirme Standardı) 

1 1,47   

Konu modelleme yöntemi(LDA Analizi) 1 1,47   

Makine Öğrenmesi Tekniği 2 2,94   

Lojistik Regresyon Modeli Ve Doğrusal Regresyon Modeli  1 1,47   

Korelasyon, Run Testi Ve Regresyon Analizi  1 1,47   

Bitcoin’deki Değişimlerin Standart Sapma Ve Korelasyon 

Analizi 

1 1,47   

Kripto Paralar Hakkında Bilgi (Güvenlik Ve Terör Boyutu) 2 2,94   

Kripto Paraların Örnek Muhasebe Kayıtları 2 2,94   

Kripto Paraların Örnek Muhasebe Kayıtları ve Vergilendirme  2 2,94   

Kripto Paraların Vergisel Açıdan İncelenmesi 3 4,41   

Teknoloji Kabul Modeli, Yapısal Eşitlik Modellemesi ve 

Anket Yöntemi 

1 1,47   

Büyük Veri Analizi Yöntemi 1 1,47   

Dickey Fuller Birim Kök Tezi, Granger Nedensellik Analizi, 

Zaman Serilerinde VAR (Vektör Otoregresif Model) Analizi 

(ARDL Sınır Testi) 

4 5,88   

Granger Nedensellik Analizi, Etki-Tepki Fonksiyonları ve 

Varyans Ayrıştırması 

1 1,47   

Sanal Gerçeklik İle Kripto Para Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

1 1,47   
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Genetik Algoritma (GA) ve Parçacık Sürü Optimizasyonu 

(PSO) algoritması 

1 1,47   

Kripto Paraların Portföy Getirisinin Hesaplanması 1 1,47   

İslam Hukuku ve Bitcoin / Kripto Para  İncelemesi 2 2,94   

Johansen Eşbütünleşme Testi, Tam Uyarlanmış En Küçük 

Kareler Yöntemi (FMOLS), Augmented Dickey-Fuller 

(ADF), Phillips-Peron (PP) Birim Kök Testleri 

1 1,47   

Blok Zincir Uygulamalarının Potansiyel Kullanım Alanları 1 1,47   

Yapay Sinir Ağları/ Yapay Zeka Teknikleri İle Analizi 2 2,94   

Kripto Paraların İcra Yolu İle Haczi / İcra Hukuku 2 2,94   

Fraktal Market Hipotezi, BDS(Brock, Dechert ve 

Scheinkman) Testi, Yapay Sinir Ağları 

1 1,47   

Kripto Paraların İnsanı Yardımlarda Kullanılması, Literatür 

Taraması 

1 1,47   

Christie ve Huang (1995) – CH Yöntemi,(Piyasadaki Sürü 

Davranışı Yöntemi) 

1 1,47   

Ceza Hukukunda Kripto Para Detaylı İnceleme 1 1,47   

FATF (Mali Eylem Görev Gücü) Tavsiyeleri İle Örnek Vaka 

Analizi 

1 1,47   

Volatilite Rakamları İle Örneklem Belirleme ve SPSS 21 

Paket Programı İle Analiz 

1 1,47   

Ödeme Araçları İle Kripto Para Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

1 1,47   

Toplam 68 100 5 100 

Tablo 10’da kripto paralar ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin 

yöntembilimi verilmiştir. Buna göre yazılan 5 adet doktora tezinde her 

birinde farklı metodoloji kullanılmıştır. %20’sinde Bibliyometrik 

Analiz, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM), Kümeleme, %20’sinde 

Yazın Taraması, %20’sinde Anket Yöntemi (SPPS 25, SPSS 23 ve 

AMOS 25 Paket Programı), %20’sinde ARCH (Otoregresif Koşullu 

Değişen Varyans) Modeli, GARCH (Genelleştirilmiş Otoregresif 
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Koşullu Değişen Varyans) ve %20’sinde Jump-Difüzyon Yöntemi 

doktora tezlerinde kullanılan yöntembilimler olduğu belirlenmiştir. 

Tamamlanan 68 adet yüksek lisans tezinde toplamda 38 farklı yöntem 

kullanılmıştır. Kullanılan yöntemler içerisinde en fazla  % 14,71’i ile 

Yazın Taraması olduğu belirlenmiştir.   

Kripto paralar ile ilgili lisansüstü tezlerin izin durumuna göre dağılımı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 11: Tezlerin İzin Durumuna Göre Dağılımı 

İzin Durumu Yüksek lisans Doktora 

N % N % 

İzinli 68 100 5 100 

İzinsiz - - - - 

Toplam 68 100 5 100 

Tablo 11’de görüldüğü gibi, kripto paraları konu alan 68 yüksek lisans 

ve 5 doktora tezinin tümünün erişime açık olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ  

Teknolojideki gelişmeler ile birlikte ekonomi alanında, ticari 

faaliyetlerde ve yatırım amacı ile kullanımı giderek artan kripto 

paralar, yakın gelecekte daha fazla kullanım alanına ve kullanıcı 

sayısına sahip olacağının sinyallerini vermeye başlamıştır. Kripto 

paralar ekonomi dünyasının bir parçası olmuştur. Küresel ticarette 

tercih edilmesinin birçok sebebi olmasına karşın, bunlar arasında blok 

zincir teknolojisinin kullanılması, kripto paraların tercih edilmesinde 

ilk sırayı almaktadır.  Blok zincir teknolojisiyle arada aracı olmadan 

ve hızlı işlem yapılması da bu noktada etkendir. Birçok kişinin 

kullandığı bir yeni ödeme aracı olması, sermaye transferinin kolay 
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olması, saklama aracı olması yanında birçok farklı kullanım amacı 

olması da tercih sebebi olarak görülmektedir.  Kripto paraların olumlu 

yanları dışında, merkezi bir sisteminin olmaması ve kayıtlarının 

alışıldık kayıtlardan farklı olması, bazı kesimler ve devletler 

tarafından da kabul görmemesine sebep olmuştur Ancak yakın bir 

gelecekte olumlu gelişmelerin olacağı ve daha fazla kesim tarafından 

kullanılacağı konusu da gündemde yer teşkil etmektedir.  

Günümüzde 9.000’den fazla kripto para bulunmaktadır. Sayıların her 

geçen gün arttığı bir ortamda, bu varlıkların işlem hacmi ve değerinde 

ciddi rakam artışları olarak, hatta birçok ülkenin bütçe miktarını 

geçerek milyon dolarları aştığı görülmektedir. Bu kadar popülaritesi 

yüksek olan kripto paralar birçok akademik çalışmaların da konusunu 

oluşturmuştur. Bu çalışmada da 2017 yılından 2021 Haziran ayına 

kadar olan zaman diliminde Türkiye’deki üniversitelerde tamamlanan 

lisansüstü tezler  incelenmiştir. Yaklaşık dört yıl gibi kısa bir sürede 

kripto para konusu ile ilgili 73 adet tez çalışması yapılmıştır. Yapılan 

araştırma sonuçları ile ilgili elde edilen bulgular aşağıda kısaca 

özetlenmiştir: 

✓ Kripto paralar ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin büyük bir 

çoğunluğu (%93,15) yüksek lisans tezi düzeyinde 

tamamlanmıştır. 

✓ Kripto paralar ile ilgili yazılan doktora tez çalışmaların tamamı 

erkek tez yazarları tarafından tamamlanmıştır, yüksek lisans 

tezlerinin de %70,49’u erkek yazarlar, % 29,41’i kadın yazarlar 

tarafından tamamlanmıştır. 
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✓ Kripto paralar ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin yazıldığı yıllar 

içerisinde 2019 yılı %60,27 ile en fazla tez çalışmasının 

tamamlandığı yıl olmuştur. 

✓ Kripto paralar ile ilgili olarak yazılan lisansüstü 73 tez, 49 farklı 

üniversitede tamamlanmıştır.  Yazılan 5 adet doktora tezinin her 

biri farklı üniversitede tamamlanmıştır. 

✓ Kripto paralar ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin büyük bir 

çoğunluğu devlet üniversitelerinde tamamlanmıştır. 

✓ Kripto paralar ile ilgili yazılan doktora tezlerinin tamamı Sosyal 

Bilimler Enstitüsünde tamamlanmıştır. Yüksek lisans tezlerinin 

büyük bir çoğunluğu Sosyal Bilimler Enstitüsünde, diğer  tezler 

dokuz farklı enstitüde tamamlanmıştır. 

✓ 2017-2021 (2021 yılı  Haziran ayı dahil) seneleri arasında 

tamamlanan 68 adet yüksek lisans tezi, 28 farklı ana bilim 

dalında tamamlanmıştır. Doktora tezleri ise üç farklı anabilim 

dalı altında tamamlanmıştır. 

✓ Yazılan doktora tezlerinin tamamı Profesör Doktor öğretim 

üyesi unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütülmüştür. 

Yüksek lisans tezleri ise Doktor Öğretim Üyesi unvanına sahip 

danışmanlar tarafından yürütülmüştür, 

✓ 2019 yılında tamamlanan iki tezde her ikisinde iki danışman 

bulunmakta olup, tezlerden biri devlet üniversitesinde diğeri 

vakıf üniversitesinde tamamlanmıştır. Ayrıca yazılan iki tez de 

İngilizce olarak tamamlanmıştır, 

✓ Kripto paralar ile ilgili tamamlanan doktora tezlerinin 

tamamının Türkçe yazıldığı tespit edilmiştir. Yüksek lisans 
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tezlerinin  %82,35’i Türkçe , %17,65’i İngilizce yazıldığı 

belirlenmiştir. 

✓ Kripto paralar ile ilgili yazılan 5 adet doktora tezinin her birinde 

farklı metodoloji kullanılmıştır, 

✓ Tamamlanan 68 adet yüksek lisans tezinde toplamda 38 farklı 

yöntem kullanılmıştır. Kullanılan yöntemler içerisinde en fazla 

kullanılan yöntemin  %14,71 ile yazın taraması olduğu 

belirlenmiştir. 

✓ Kripto paraları konu alan 68 yüksek lisans ve 5 doktora tezinin 

erişime açık olduğu görülmektedir. 

✓ İşletme, iktisat, hukuk, din, turizm, medya, muhasebe, finans, 

siyaset, güvenlik, siber güvenlik, uluslararası lojistik gibi birçok 

farklı alanda kripto paralar konusunun çalışma kapsamında 

değerlendirildiği görülmektedir. 

Kripto paralar konusunun yakın bir dönemde tüm dünyanın 

gündeminde yer alması ile birlikte ülkemizde de akademik olarak kısa 

süre içerisinde bu konunun önemi ve anlaşılması adına bilimsel 

araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak kripto 

paraların en bilinenleri üzerine olmaktadır. Çalışma kapsamının 

hayatımızın her alanını kapsaması ve araştırmacıların hangi konular 

üzerinde ağırlıklı olarak çalıştığının tasnifinin yapılması da bu 

çalışmayı benzerlerinden ayırıcı bir özellik göstermektedir.  Bu 

çalışmayı farklı kılan ise kripto paralar ile ilgili yazılan lisansüstü 

çalışmaların konu, alan, bölüm gibi ayrımlarını yaparak araştırma 

yapacaklara yol göstermesine katkıda bulunmaktır.   

 



 
166 Dijital Çağda İşletmeler ve Veriye Dayalı Uygulamalar 

KAYNAKÇA  

Barber, D. (2012). Bayesian reasoning and machine learning. Cambridge University 

Press. 

Blockfortune. (2017). “Characteristics Of Cryptocurrencies”, https://Goo.Gl/ 

Edyhgv, https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=block 

fortune&e=com 

Blokzincir Araştırma Laborauarı. (t.y.) https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-

zincir.html#:~:text=En%20genel%20ifadeyle%2C%20blokzincir%2C%20

merkezi,paralar%C4%B1n%20alt%C4%B1ndaki%20teknoloji%20olarak%

20bilinmektedir. 

Bozkurt Yüksel, A. E. (2015). “Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden 

Doları’na Hukuki Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, Cilt 73, Sayı 2, s. 173-220. 

Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma 

Dairesi. https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1130. 

(18.06.2021) 

Demirtaş, Ö. (2021). Kripto Para   https://www.youtube.com/watch?v=6WtvWzro 

Zt4. 

Dumitrescu, G.C. (2017). Bitcoin - avantaj ve dezavantajların kısa bir analizi. 

Küresel Ekonomik Gözlemci , 5 (2), 63-71. 

EPRS (2014). “Bitcoin Market, economics and regulation”, https://goo.gl/kpyrfG 

Forbes Dergisi, Forbes (2018). https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/ 

technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html? 

sh=21625d93353e 

Gandal, N. ve Halaburda, H. (2014). Competition in the Cryptocurrency Market. 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/103022/1/791932281.pdf 

(18.06.2021) 

Günay, H.F. (2018). Kripto Paranın Vergilendirilmesi Fikrinin Mali Yönden 

Değerlendirilmesi. Journal of Life Economics, E-ISSN: 2148-4139 Cilt:5, 

https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html#:~:text=En%20genel%20ifadeyle%2C%20blokzincir%2C%20merkezi,paralar%C4%B1n%20alt%C4%B1ndaki%20teknoloji%20olarak%20bilinmektedir
https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html#:~:text=En%20genel%20ifadeyle%2C%20blokzincir%2C%20merkezi,paralar%C4%B1n%20alt%C4%B1ndaki%20teknoloji%20olarak%20bilinmektedir
https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html#:~:text=En%20genel%20ifadeyle%2C%20blokzincir%2C%20merkezi,paralar%C4%B1n%20alt%C4%B1ndaki%20teknoloji%20olarak%20bilinmektedir
https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html#:~:text=En%20genel%20ifadeyle%2C%20blokzincir%2C%20merkezi,paralar%C4%B1n%20alt%C4%B1ndaki%20teknoloji%20olarak%20bilinmektedir
https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1130.%20(18.06.2021
https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1130.%20(18.06.2021
https://goo.gl/kpyrfG


 
 167 

Sayı:3, Temmuz 2018 Vol:5, Issue:3, July . https://dergipark.org.tr/tr/ 

download/article-file/529281 

Hameed, S. ve Farooq, S. (2016). “The Art Of Crypto Currencies”, International 

Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 7, No. 12, 

426-35. 

Kaplanhan, F. (2018). Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi “ 

Bitcoin Örneği ”. Vergi Sorunları Sergisi, S.353, (105-123). 

Kaya, S. (2018). “Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi”, İslam 

Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

https://www.isefam.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/Kripto-

Para-Birimleri-ve-f%C4%B1khi-A%C3%A7%C4%B1dan-

De%C4%9Ferlendirilmesi_son.pdf (18.06.2021) 

Kesebir, M. ve Günceler, B. (2019). Kripto Para Birimlerinin Parlak Geleceği, Iğdır 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 17, Ocak 2019 

http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/604886190_25_Kesebir_(605-

625).pdf (18.06.2021) 

Kumar, A., & Smith, C. (2017). Crypto-currencies–An introduction to not-so-funny 

moneys (No. AN2017/07). Reserve Bank of New Zealand. 

Phillips, J. C., Rowsell, D. J., Boomer, J., Kwon, J. Y., & Currie, L. M. (2016). 

Personas to guide understanding traditions of gay men living with HIV who 

smoke. Qualitative health research, 26(1), 41-54. 

Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi. (2020). Bilgi Teknolojileri Ve 

İletişim Kurumu Kripto Para Araştırma Raporu https://www.btk.gov.tr/ 

uploads/pages/arastirma-raporlari/kripto-para-raporu-5f11dfe709c25.pdf 

(18.06.2021) 

Sönmez, A. (2014). Sanal para Bitcoin. The Turkish Online Journal of Design, Art 

and Communication, 4(3), 1-14. 

 

 

 

 

https://www.isefam.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/Kripto-Para-Birimleri-ve-f%C4%B1khi-A%C3%A7%C4%B1dan-De%C4%9Ferlendirilmesi_son.pdf18.06.2021
https://www.isefam.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/Kripto-Para-Birimleri-ve-f%C4%B1khi-A%C3%A7%C4%B1dan-De%C4%9Ferlendirilmesi_son.pdf18.06.2021
https://www.isefam.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/Kripto-Para-Birimleri-ve-f%C4%B1khi-A%C3%A7%C4%B1dan-De%C4%9Ferlendirilmesi_son.pdf18.06.2021
http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/604886190_25_Kesebir_(605-625).pdf
http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/604886190_25_Kesebir_(605-625).pdf


 
168 Dijital Çağda İşletmeler ve Veriye Dayalı Uygulamalar 

 

 

 

 

 

 



169

BÖLÜM 7 

MOBİL PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI 

ETKİLEŞİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Günay KURTULDU1 

1 Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 

Kırklareli, Türkiye. gunay.kurtuldu@klu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2964-3010 

mailto:gunay.kurtuldu@klu.edu.tr


170 Dijital Çağda İşletmeler ve Veriye Dayalı Uygulamalar



171

GİRİŞ 

Mobil kavramı tüketicilerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. 

Esasen tüketiciler günlük yaşamlarında iş, ev, okul vb. arasında geçen 

döngüde sürekli olarak mobildirler. Ayrıca işletmeler tarafından 

üretilen ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin de 

tüketicilerle buluşabilmesi için tüketicilerin ve/veya ürünlerin mobil 

olması gerekmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin ve işletmelerin bir 

araya gelip iletişim (alış-veriş vb.) kurabilmeleri için mobil olmanın 

oldukça önemli olduğu ifade edilebilir.  

Günümüz teknolojilerindeki gelişim mobil kavramının daha da 

gelişmesine katkı sağlamıştır. Akıllı telefon ve tablet gibi taşınabilir 

mobil cihazların sayısının artması ve bu cihazların internet ile 

entegrasyonu sonucunda mobil kavramı yepyeni bir boyuta 

evrilmiştir. Artık hemen hemen tüm tüketicilerin yanlarında taşıdıkları 

ve internet ile entegre çalışan bir mobil cihazları vardır. Tüketicilerin 

mobil cihaz kullanımlarındaki artış doğrultusunda, tüketicilerle daha 

yakın iletişim  kurabilmek adına, işletmeler de mobil kavramına daha 

fazla önem vermeye başlamışlardır. Mobil cihazların sürekli olarak 

tüketicilerin yanında bulunması, zaman ve mekândan bağımsız olarak 

iletişim kurmaya olanak sağlaması, doğrudan olup kişiselleştirmeye 

olanak vermesi, hızlı ve maliyetinin düşük olması, karşılıklı iletişime 

imkân vermesi ve ölçülebilir olması gibi özellikler işletmeleri mobil 

iletişim kanallarını daha fazla kullanma konusunda teşvik etmiştir 

(Arslan ve Arslan, 2012: 29). Böylelikle işletmeler ve tüketiciler 

arasındaki iletişimde ve ticari faaliyetlerde mobil platformları, 
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cihazları, teknolojileri kullanan mobil pazarlama kavramı oldukça 

önemli hale gelmiştir.  

İşletmelerin mobil pazarlamanın hem tüketiciler hem de kendileri için 

olan önemini kavramalarıyla birlikte, tüketicilere yönelik 

gerçekleştirilen mobil pazarlama faaliyetlerini arttırma eğilimine 

girdikleri ifade edilebilir. İşletmelerin tüketicilere yönelik 

gerçekleştirdikleri mobil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin 

davranışları üzerinde etkili olması beklenir. Tüketiciler maruz 

kaldıkları mobil pazarlama faaliyetleri hakkında çeşitli algılamalar 

geliştirebilirler ve bu algılamalar tüketicilerin mobil pazarlama 

faaliyetleri hakkındaki tutumlarını etkileyebilir. Tüketicilerin mobil 

pazarlama faaliyetleri hakkındaki tutumları da, mobil pazarlama 

faaliyetleri doğrultusundaki satın alma niyetlerini ve davranışlarını 

etkileyebilir. Mobil pazarlamanın tüketici davranışları üzerindeki 

etkisi hakkında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde genellikle: 

Teknoloji Kabul Modeli, Planlı Davranış Teorisi, Mantıklı Eylem 

Teorisi gibi teoriler yardımıyla mobil pazarlama faaliyetlerinin 

tüketiciler tarafından kabulünü araştıran (Chinomona ve Sandada, 

2013; Kiat vd., 2017; Gao vd., 2012) çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. Ancak tüketici davranışlarında önemli unsurlar olan 

algılama, tutum, satın alma niyeti ve davranış değişkenlerini ve bu 

değişkenler arasındaki ilişkileri mobil pazarlama bağlamında ele alan 

az sayıda çalışma olduğu gözlemlenmiştir. Mobil pazarlama 

faaliyetlerinin tüketicilerin mobil pazarlamaya ilişkin algılamalarını, 

tutumlarını, satın alma niyetlerini ve davranışlarını etkileyebilmek 

adına gerçekleştirildiği düşünüldüğünde; mobil pazarlama bağlamında 
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bahsi geçen değişkenler arasındaki ilişkilerin, literatürdeki boşluğa 

katkı sağlamak adına, sorgulanması faydalı olacaktır. Bu doğrultuda 

çalışmanın amacı: mobil pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışları 

üzerindeki etkisini algılama, tutum, satın alma niyeti ve davranış 

değişkenleri bağlamında incelemek ve bahsi geçen değişkenler 

arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmektir.  

1. MOBİL PAZARLAMA

Mobil pazarlama, işletmeler ve tüketiciler arasında mobil bir ortam, 

cihaz veya teknolojinin kullanılması yoluyla bir teklifin iki veya çok 

yönlü iletişim kullanılarak tanıtılmasını ifade etmektedir (Shankar ve 

Balasubramanian, 2009: 118; Ström vd., 2014: 1001). Mobil 

teknolojilerin gelişimi ile birlikte, işletmeler mevcut işlerini büyütme 

ve geliştirme fırsatı elde etmişlerdir. Çünkü mobil teknolojiler ve 

internetin yardımıyla artık tüketicilere her zaman ve her yerde 

ulaşabilmek oldukça kolay hale gelmiştir (Kiat vd., 2017: 92). 

Tüketicilerin sürekli ve mobil olarak yanlarında taşıyabildikleri mobil 

cihazları (akıllı telefon, tablet vb.) yaygın olarak kullanılmaya 

başlaması, işletmelerin de dikkatini mobil iletişim araçlarına 

yönlendirmiştir. Mobil cihazların tüketiciler tarafından kabul görmesi 

sonucunda mobilite (hareketlilik) normal yaşamın bir parçası haline 

gelmiştir (Lamarre vd., 2012: 1). İşletmeler, tüketicilerle kuracakları 

iletişimde mobil iletişim teknolojilerine ve araçlarına daha fazla önem 

vermeye başlamışlardır. Böylece mobil pazarlama işletmeler 

tarafından çekici bir pazarlama aracı olarak görülmeye başlanmıştır  

(Bauer vd., 2005: 181). Mobil pazarlama tüketicilere ulaşmada 
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kullanılabilecek olan nispeten daha ucuz, kolay ve etkin bir yöntemdir 

(Persaud ve Azhar, 2012: 419; Watson vd., 2013: 840). 

Mobil cihazların önemli özelliklerinden birisi sadece sahibi tarafından 

kullanılıyor olmalarıdır ve bu bakımdan tüketicilere doğrudan ve 

kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları gönderilebilmesine olanak 

tanırlar. Ayrıca tüketicilerin mobil cihazlarını sürekli olarak 

yanlarında bulundurmaları nedeniyle, işletmeler tüketicilere her 

zaman ve her yerde ulaşabilme imkânına sahip olurlar (Persaud ve 

Azhar, 2012: 418). Mobil cihazların sağladığı bir diğer yarar ise, 

işletme ve tüketiciler arasında karşılıklı etkileşime ve çift yönlü 

iletişime olanak sağlamasıdır. Mobil cihazların sahip olduğu bu 

özellikler, tüketiciler ve işletmeler arası iletişime sağladığı katkılar 

doğrultusunda, mobil pazarlamanın önemini daha da arttırmıştır 

(Bauer vd., 2005: 182). Mobil pazarlama iki veya çok yönlü iletişimi 

kullandığından karşılıklı etkileşime dayanan bir pazarlama türü olarak 

ifade edilir ve mobil reklâm, mobil tutundurma, mobil müşteri desteği 

gibi işletme ve tüketiciler arasındaki ilişkiyi geliştiren uygulamaları 

bünyesinde barındırır (Shankar ve Balasubramanian, 2009: 118). 

Mobil pazarlamanın ön plana çıkan özellikleri, zaman ve mekândan 

bağımsız olma, kişiselleştirme, etkileşim ve duygusallaştırma olarak 

özetlenebilir. Mobil pazarlama, tüketicilerin tercihlerine ve çevrimiçi 

etkinliklerine dayalı olarak, işletmelerin tüketicilerle kişiselleştirilmiş 

ve etkileşimli reklâmlarla iletişim kurabilmelerini sağlamıştır. 

Kişiselleştirilmiş ve etkileşimli mobil reklâmlar da, tüketiciler ve 
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almak istedikleri ürünler arasında duygusal bağ kurulmasına olanak 

sağlamıştır (Kiat vd., 2017: 93). 

Mobil pazarlama, mobil cihazları pazarlama amaçlı kullanan bir 

pazarlama türüdür. Mobil pazarlamada, tüketiciler ve işletmeler 

arasındaki pazarlama iletişimi bu mobil cihazlar aracılığıyla 

gerçekleştirilir (Varshney ve Joy, 2015: 44). Mobil pazarlama ile ilgili 

ilk dönemdeki çalışmalar mobil cihaz bağlamında genellikle 

yetenekleri kısıtlı olan klasik cep telefonlarına odaklanmışlardır. 

Oysaki günümüzde çokça kullanılan akıllı telefonlar sahip oldukları 

zengin yetenekleri ile mobil pazarlamayı çok daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirebilme olanağını işletmelere ve tüketicilere sunmuşlardır. 

Akıllı telefonlar aracılığıyla işletmeler tüketicilerine yönelik çekme 

stratejilerini çok daha kolay uygulayabilmektedirler. Akıllı 

telefonlarda yer alan uygulamalar yardımıyla tüketiciler, barkod 

okuyucu vb. teknolojileri kullanarak bir ürün hakkındaki bilgilere, 

fiyat karşılaştırmalarına, tüketici değerlendirmelerine, indirim 

kampanyalarına vs. kolaylıkla erişebilirler (Persaud ve Azhar, 2012: 

419; Ström vd., 2014: 1001).  

Mobil cihazların kapsamında cep telefonları, akıllı telefonlar, tabletler, 

kişisel müzik çalarlar, GPS cihazları vb. taşınabilir cihazlar yer 

alırken; ayrıca küresel konumlandırma sistemleri (GPS), navigasyon, 

mobil yazılı veya video mesajları gönderebilme, mobil uygulamalar, 

SMS, MMS, konum temelli servisler, QR kodları, mobil banner 

reklâmları, Bluetooth gibi mobil servisler de mobil unsurların 

gelişimine katkı sağlamışlardır (Varshney ve Joy, 2015: 44). Bu 
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gelişmeler, mobil cihazları ve iletişim araçlarını kullanan mobil 

pazarlamayı ön plana çıkarmıştır. Ayrıca mobil cihazların sahip 

olduğu konum takibi yapabilme, taşınabilir olma ve kablosuz iletişime 

olanak sağlama özellikleri mobil pazarlamanın gelişmesinde önemli 

katkı sağlamıştır (Shankar ve Balasubramanian, 2009: 118-119). 

Mobil cihazlar ve uygulamalar işletmelere tüketicilere ulaşmak için 

yeni imkânlar sunmaktadırlar. Mobil cihazların sürekli olarak 

tüketicilerin yanında bulunması nedeniyle işletmelerin tüketicilerle 

kurdukları, fiziksel olarak görüşmeyi gerektiren, iletişime önemli birer 

alternatiftirler (Ström vd., 2014: 1001). Bu bağlamda işletmeler mobil 

pazarlamayı, tüketicilere ulaşabilmek için kullanabilecekleri birçok 

fırsatlar vaad eden yeni bir iletişim kanalı olarak 

değerlendirmektedirler. İşletmeler ve tüketiciler arasındaki iletişimde 

kullanılan mobil pazarlama araçları genel olarak: mobil SMS, 

Bluetooth, mobil reklâm, mobil satış promosyonları, mobil eğlence, 

konum tabanlı hizmetler, mobil internet, mobil bankacılık, mobil 

alışveriş vb. şeklinde sınıflandırılabilmektedir (Barutçu, 2007: 28-29; 

Lamarre vd., 2012: 1). 

1.1. Mobil Pazarlama ve Tüketici Davranışı 

Başarılı mobil pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi için 

tüketicilerin mobil pazarlama süreçlerine niçin ve nasıl katılmak 

istediklerinin araştırılması gerekir (Persaud ve Azhar, 2012: 419). 

Mobil pazarlama tüketici satınalma karar sürecinin tüm aşamalarını 

doğrudan etkilemektedir (Shankar ve Balasubramanian, 2009: 120). 
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Mobil pazarlamaya yönelik tüketici tutumları bağlamında, 

tüketicilerin mobil mecralar aracılığıyla gönderilen teklifler, reklâmlar 

vb. unsurlardan rahatsız olabildikleri ve bu nedenle tüketicilerin mobil 

pazarlamaya ilişkin kabullerinin düşük olduğu veya mobil 

pazarlamaya karşı negatif tutumlara sahip olabildiği ifade 

edilmektedir (Shankar ve Balasubramanian, 2009: 122). Tüketiciler 

sahip oldukları mobil cihazları kendi kişisel iletişimleri için kullanmak 

istemektedirler ve işletmelerle kuracakları iletişimde de kontrolün 

kendilerinde olmasını tercih etmektedirler. İşletmeler tarafından 

tüketicilerin mobil cihazlarına gönderilen izinsiz ve rahatsız edici 

mesajlar tüketiciler tarafından kişiselliğin ihlâli olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamda işletmelerin mobil pazarlama 

aracılığıyla tüketicilere ulaşırken, onların izinlerini almasının (izinli 

pazarlama) faydalı olabileceği vurgulanabilir. Mobil pazarlamanın 

tüketicilerden izin alınarak gerçekleştirilmesi ve tüketicilere izinleri 

doğrultusunda mobil iletişim mesajlarının gönderilmesi, mobil 

pazarlamanın tüketiciler tarafından kabulünü arttıracaktır. Bu durum 

da, işletmelerin çekme stratejilerini daha kolay uygulayabilmesine 

yardımcı olacaktır (Watson vd., 2013: 840). 

Tüketicilerin mobil pazarlama hakkındaki tutumları: tüketicilerin 

işletmeler ve ürünler hakkındaki bilgilere erişmek, ürün satın almak 

veya çeşitli promosyonlardan faydalanmak amacıyla mobil cihazlarını 

kullanmaya yönelik duygu ve inançları şeklinde tanımlanmaktadır. 

Tüketicilerin mobil telefonlarını mobil pazarlama bağlamında 

kullanmalarına ilişkin tutumları, tüketicilerin faydacı ve hedonik 

değerlendirmeleriyle de bağlantılıdır (Gao vd., 2012: 214). 
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Mobil pazarlama bağlamında tüketici satınalma niyeti, tüketicilerin 

mobil pazarlama tarafından tanıtılan ürünleri nasıl algıladığını ve satın 

almayı, kullanmayı ve tekrar satın almayı istediğini gösterir. 

Satınalma niyeti, tüketicinin ürünü satınalmaya niyeti olup 

olmadığının göstergesi veya planlamasıdır. Tüketicinin ürünü 

satınalmaya niyetinin olması, o ürüne ilgi duyduğunun, o ürünü 

satınalmaya istekli olduğunun veya ihtiyacını karşılamak için 

gelecekte o ürünü satınalmayı düşündüğünün göstergesidir 

(Chinomona ve Sandada, 2013: 1899).  

Barutçu (2007: 26) gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında mobil telefon 

kullanıcısı olan tüketicilerin mobil reklam, mobil indirim kuponları, 

mobil eğlence, konum tabanlı hizmetler, mobil internet, mobil 

bankacılık gibi mobil pazarlama araçlarına karşı olumlu tutumlara 

sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu bağlamda Barutçu (2007), mobil 

telefon kullanıcılarının mobil pazarlamaya karşı pozitif tutumlara 

sahip olduklarını ifade etmiştir.  

Tüketicilerin mobil pazarlama hakkındaki tutumları, mobil 

promosyonlara verdikleri yanıtları etkilemektedir. Tüketicilerin mobil 

kampanyalara yönelik tutumlarının, bu kampanyalardan istifade etme 

niyetlerini etkilediği ifade edilmektedir (Shankar ve Balasubramanian, 

2009: 122). 

Chinomona ve Sandada (2013: 1904) gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında, tüketicilerin mobil pazarlama hakkındaki kabullerinin, 

tüketicilerin mobil pazarlamada sunulan ürün hakkındaki satınalma 
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niyetlerini etkilediğini tespit etmişlerdir. Mobil pazarlamanın yüksek 

düzeyde kabulü, tüketicinin satın alma niyetini de o denli arttıracaktır. 

Varshney ve Joy (2015: 56-57), çeşitli demografik özellikleri temel 

alarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında iş hayatında çalışanların, ev 

hanımlarına ve öğrencilere kıyasla mobil pazarlamaya ilişkin 

tutumlarının daha pozitif olduğunu tespit etmişlerdir. Cinsiyet 

bakımından ise hem kadınların hem de erkeklerin mobil pazarlamaya 

karşı pozitif tutumlarının olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca mobil 

pazarlama unsurları aracılığıyla gönderilen mesaj vb. iletişim 

unsurlarının tüketicilerin satın alma kararlarını da etkilediğini ve 

tüketicileri satın almaya yönlendirdiğini de ifade etmişlerdir. Bu 

açıklamalar doğrultusunda çalışmamızda mobil pazarlama bağlamında 

tutum ve satın alma niyeti değişkenleri arasındaki ilişki H1 hipotezi 

yardımıyla sorgulanacaktır: 

H1: Mobil pazarlama bağlamında tüketicilerin tutumları satın alma 

niyetleri üzerinde etkilidir. 

Algılama, bireyin duyu organları yardımıyla çevresel uyarıcıların 

farkına varabilmesi ve bu uyarıcılardan gelen mesajları yorumlaması 

ile ilgili bir kavramdır. Bireyler her gün birçok ticari olan veya 

olmayan uyaranla karşılaşmaktadırlar ve bu bakımdan algı pek çok 

açıdan tüketici davranışına etkide bulunmaktadır (Çolakoğlu, 2006: 

17). Ktoridou vd. (2008: 41-42) çalışmalarında mobil pazarlamanın 

benimsenmesinde farklı faktörlerin (değişkenlerin) nasıl etkide 

bulunabileceğine ilişkin bir model önerisinde bulunmuşlardır. Bu 

modelde cinsiyet, yaş, eğitim ve kültür gibi demografik unsurların 
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mobil pazarlamaya ilişkin tutumları etkileyebileceğini, mobil 

pazarlamaya ilişkin tutumların da mobil pazarlamaya ilişkin pozitif 

algılamalara sebebiyet verebileceğini öngörmüşlerdir. Genel olarak 

genç, eğitim düzeyi yüksek bireyler ile kadınların mobil pazarlama ile 

aşina olmaya daha eğilimli olduklarını ve bu demografik 

özelliklerdeki bireylerin mobil pazarlamaya ilişkin daha pozitif 

algılamalara sahip olmaya eğilimli olabildiklerini ifade etmişlerdir. 

Ktoridou vd. (2008)’un mobil pazarlamaya ilişkin tutumların mobil 

pazarlamaya ilişkin pozitif algılamalara sebebiyet verebileceği 

öngörüsü tersi şekilde de düşünülebilir ve mobil pazarlamaya ilişkin 

algılamaların mobil pazarlamaya ilişkin pozitif tutumlara sebebiyet 

verebileceği de ifade edilebilir. Bu açıklamalar doğrultusunda 

çalışmamızda mobil pazarlama bağlamında algılama ve tutum 

arasındaki ilişki H2 hipotezi yardımıyla sorgulanacaktır: 

H2: Mobil pazarlama bağlamında tüketicilerin algılamaları tutumları 

üzerinde etkilidir. 

Davranış, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini varsaydıkları 

ürünleri değerlendirmesi, satın alması, elden çıkarması gibi faaliyetleri 

kapsar ve bu faaliyetler üzerinde etkili olan tüketici karar verme 

süreçleri de bu kapsamdadır (Akkaya, 2013: 71). Mantıklı Eylem 

Teorisinde, tutumların gerçek davranıştan önce geldiği ifade 

edilmektedir (Yousafzai vd., 2010: 1174; Gao vd., 2012: 214). 

Mantıklı Eylem Teorisi’nden uyarlanmış olan Teknoloji Kabul Modeli 

de tutumların gerçek davranıştan önce geldiğini ifade etmektedir 

(Yousafzai vd., 2010: 1177). Böylelikle tüketicilerin mobil pazarlama 
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hakkındaki tutumlarının, mobil pazarlamaya ilişkin davranışları 

üzerinde etkili olabileceği ifade edilebilir. Bu açıklamalar 

doğrultusunda çalışmamızda mobil pazarlama bağlamında tutum ve 

davranış arasındaki ilişki H3 hipotezi yardımıyla sorgulanacaktır: 

H3: Mobil pazarlama bağlamında tüketicilerin tutumları davranışları 

üzerinde etkilidir. 

2. METODOLOJİ

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın veri toplama yöntemi, 

kullanılan ölçekler, örnekleme süreci ve verilerin analizi 

açıklanmaktadır. 

2.1. Veri Toplama Yöntemi ve Örnekleme Süreci 

Çalışmanın anakütlesini mobil pazarlama unsurlarını kullanan, 18 ve 

üzeri yaşta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşmaktadır. 

Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 

örnekleminde yer alan katılımcılara çevrimiçi anket yöntemiyle 

ulaşılmış ve anket sorularını cevaplamaları istenmiştir. Çalışmanın 

konusu itibari ile çevrimiçi mobil cihazların kullanılmasını 

gerektirmesi nedeniyle, katılımcılara çevrimiçi anket yöntemiyle 

ulaşılmasının daha faydalı olabileceği ve ankete katılımı 

arttırabileceği değerlendirilmiştir. Mobil pazarlama unsurlarını 

kullanmayan katılımcıların anketi cevaplamalarını engellemek 

amacıyla anketin başında katılımcının mobil pazarlama unsurlarını 

kullanıp kullanmadığı bilgisini ölçen bir kontrol sorusu sorulmuş ve 

mobil pazarlama unsurlarını kullanmayan katılımcıların örnekleme 
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dahil olmaması sağlanmıştır. Veri toplama ve örnekleme süreci 

sonucunda toplamda 249 kişiye ulaşılmış, kontrol sorusuna verdikleri 

cevapta mobil pazarlama unsurlarını kullanmadıklarını belirten 39 kişi 

örnekleme dahil edilmemiştir. Böylelikle 210 kişilik örneklem 

büyüklüğü ile çalışma ve analizler gerçekleştirilmiştir.  

2.2. Çalışmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırma kapsamında kullanılan mobil pazarlamaya ilişkin algı 

ölçeği Gider (2014)’in çalışmasından uyarlanmıştır ve 37 sorudan 

oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan bir diğer ölçek olan mobil 

pazarlamaya karşı tutum ölçeği Koçak (2013)’ın çalışmasından 

uyarlanan 4 soru ve Gülerhocaoğlu (2017)’nun çalışmasından 

uyarlanan 5 sorunun bir araya getirilmesiyle elde edilen 9 sorudan 

oluşmaktadır. Mobil pazarlamaya ilişkin satınalma niyeti ölçeği 7 

sorudan oluşmaktadır ve Seldüz (2015)’ün çalışmasından 

uyarlanmıştır. Son olarak mobil pazarlamaya ilişkin davranış ölçeği 

Uğur ve Turan (2016)’ın çalışmasından uyarlanmıştır ve 6 sorudan 

oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin tamamı 5’li likert 

ölçeği (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne 

Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle 

Katılıyorum) şeklindedir. Çalışmada kullanılan tüm ölçekler keşfedici 

ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutularak geçerlilikleri ve 

güvenilirlikleri irdelenmiş, geçerlilik ve güvenilirlik şartlarını 

sağladıkları tespit edildikten sonra çalışmada kullanılmışlardır. 



183

2.3. Verilerin Analizi 

Veri toplama ve örnekleme süreci sonrasında elde edilen veriler 

keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi 

ve yapısal eşitlik modellemesi analizlerine tabi tutulmuşlardır. 

Keşfedici faktör analizi ve güvenilirlik analizi SPSS programı 

yardımıyla gerçekleştirilirken, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal 

eşitlik modellemesi için LISREL programından faydalanılmıştır. 

2.3.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Çalışmanın örnekleminde yer alan katılımcıların demografik 

özellikleri incelendiğinde katılımcıların %59,5’inin kadınlardan, 

%40,5’inin ise erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların 

büyük çoğunluğu (%57,6) 18-29 yaş aralığındaki bireylerden 

oluşurken, 30-39 yaş aralığındaki bireyler %30,5 oranıyla, 40 yaş ve 

üstü bireyler ise %11,9 oranıyla temsil edilmektedir. Katılımcıların 

medeni durumları incelendiğinde %62,4’ünün bekâr, %37,6’sının evli 

olduğu gözlemlenmektedir. Gelir düzeyi bakımından katılımcıların 

%69’u 4000 TL’den az gelir düzeyine, %25,7’si 4001-8000 TL 

arasında değişen gelir düzeyine ve %5,3’ü 8001 TL ve üstü gelir 

düzeyine sahiptir. Meslek bakımından katılımcıların büyük 

çoğunluğunu (%46,7) özel sektör çalışanları ve serbest meslek 

sahipleri oluştururken, kamu çalışanları %20 oranıyla, öğrenciler 

%16,7 oranıyla, emekliler ile ev hanımları %6,6 oranıyla, çalışmayan 

bireyler ise %10 oranıyla temsil edilmektedir. Katılımcıların %11,4’ü 

lisansüstü mezunu, %59’u üniversite mezunu, %8,1’i önlisans 
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mezunu, %19’u lise mezunu, %2,5’i ise ortaokul veya ilkokul 

mezunudur.  

2.3.2. Keşfedici Faktör Analizi 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerliliklerinin irdelenmesinde 

keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinden istifade edilmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analizi yapısal eşitlik modellemesi sürecinin ilk 

aşaması olduğundan, doğrulayıcı faktör analizi bağlamındaki 

geçerlilik irdelemelerine çalışmanın yapısal eşitlik modellemesi 

kısmında yer verilecektir. Bu kısımda sadece keşfedici faktör analizi 

bağlamındaki geçerlilik irdelemelerine yer verilmiştir. Faktör analizi, 

çok sayıdaki değişkeni aralarındaki ilişkiler doğrultusunda daha özet 

hale getirmeye yardımcı olan bir analizdir (Gegez, 2010: 316). 

Geçerlilik ise, ölçüm aracının ölçülmek istenen kavramı ne denli 

ölçebildiğinin göstergesidir (Büyüköztürk, 2016: 179). Çalışmalarda 

kullanılan ölçeklerin geçerliliklerinin irdelenmesinde keşfedici faktör 

analizine sıklıkla başvurulmaktadır. Keşfedici faktör analizi 

gerçekleştirilirken, çalışmada kullanılan örneklemin faktör analizi için 

uygun olup olmadığının test edilmesi gerekir. Bu testin 

gerçekleştirilebilmesi için KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Örnekleme 

Uygunluğu Ölçümü değeri ve Bartlett’s Test’ten faydalanılır. KMO 

değerinin 0.50’nin üzerinde olması istenirken, Bartlett’s test 

sonucunun ise istatistiksel olarak anlamlı olması istenir (Durmuş, 

Yurtkoru ve Çinko, 2011: 79-80). KMO ve Bartlett’s testleri istenen 

değerleri sağlarlarsa, sonraki aşamada faktör analizi sonucunda oluşan 

ve özdeğeri 1’den büyük olan faktörlerin açıkladıkları varyans kontrol 
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edilmelidir. Genel olarak faktörler için açıklanan varyans oranının 

%60 ve üzerinde bir değere sahip olması istense de, sosyal bilimlerde 

%40-%60 arasında değişen varyans oranlarının da yeterli kabul 

edilebileceği ifade edilmektedir (Tavşancıl, 2014: 48). Son olarak 

faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yüklerinin kontrol edilmesi 

gerekir ve faktör yüklerinin 0.50 ve üzerinde bir değere sahip olması 

istenir. Bu bilgiler doğrultusunda uygulanan faktör analizi sonucunda: 

faktör yüklerinin 0.50’nin altında olması, benzer yüklerle farklı 

faktörler altında yer almaları, tek başına faktör oluşturmaları ve 

literatür yapısını bozmaları gerekçesiyle çeşitli değişkenler 

ölçeklerden elenmiştir. Böylece elde edilen nihai ölçeklere ilişkin 

faktör analizi sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

KMO Bartlett’s Test 

Değeri 

Açıklanan 

Varyans (%) 

Algılama 0,938 0,000 51,049 

Tutum 0,923 0,000 63,597 

Satınalma 

Niyeti 

0,897 0,000 68,386 

Davranış 0,869 0,000 73,592 

Tablo 1 incelendiğinde KMO, Bartlett’s test ve açıklanan varyans 

bakımından tüm değişkenlerin (ölçeklerin) istenen değerleri sağladığı 

görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada kullanılan ölçeklerin, 

keşfedici faktör analizi bağlamında, geçerliliğe sahip olan birer ölçek 

oldukları ifade edilebilir. Çalışmada kullanılan ölçeklerin 

geçerliliğinin irdelenmesinde uygulanması gereken bir diğer analiz ise 

doğrulayıcı faktör analizidir. Doğrulayıcı faktör analizi kapsamındaki 

geçerlilik irdelemelerine sonraki bölümde devam edilecektir. 
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2.3.3. Çalışmanın Ölçüm Modeli (Doğrulayıcı Faktör 

Analizi) 

Keşfedici faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin 

geçerliliklerinin sorgulanmasına doğrulayıcı faktör analizi ile devam 

edilir. Doğrulayıcı faktör analizinde öncelikle analiz sonucunda oluşan 

ölçüm modelinin uyum değerleri dikkate alınır ve ölçüm modelinin iyi 

bir uyum düzeyine sahip olması istenir. Ölçüm modeli iyi bir uyum 

düzeyine sahipse sonraki aşamada oluşan ölçüm modelinin yapı 

geçerliliği irdelenmelidir. Yapı geçerliğini oluşturan iki unsur vardır: 

yakınsama geçerliliği ve diskriminant geçerliliği. Yakınsama ve 

diskriminant geçerliliklerinin varlığının ortaya konabilmesi için belirli 

kriterlerin sağlanması gerekir. Yakınsama geçerliliğinin 

sağlanabilmesi için: standartlaştırılmış faktör yüklerinin 0.70 ve 

üzerinde bir değere, AVE (Average Variance Extracted) değerinin 

0.50 ve üzerinde bir değere, güvenilirlik katsayıları olan bileşik 

güvenilirlik (Composite Reliability-CR) veya cronbach alfa’nın ise 

0.70 ve üzerinde bir değere sahip olması gerekmektedir (Hair vd., 

2010: 618-619). Diskriminant geçerliliğinin sağlanabilmesi için ise: 

örtük değişkenler arasında gerçekleştirilecek korelasyon analizinde 

0.90 değerini aşan bir korelasyon katsayısı değerinin bulunmaması 

gerekir (Kline, 2011: 116).  

Bu açıklamalar doğrultusunda araştırmanın ilk ölçüm modeli 

oluşturulmuş ve ilk ölçüm modelinin istenen uyum iyiliği değerlerini 

(uyum indeksi değerlerini) sağlamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilk 

ölçüm modelinde standartlaştırılmış faktör yükü değeri 0.70’in altında 
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olan değişkenlerin var olduğu ve modifikasyon indekslerinde elenmesi 

durumunda, χ2 değerinde düşüşe neden olup, modelin uyum düzeyini 

arttıracak çeşitli değişkenlerin elenmesinin önerildiği tespit edilmiştir. 

Bu tespitler doğrultusunda: standartlaştırılmış faktör yüklerinin 

0.70’in altında olması, modifikasyon indekslerinde önerilmeleri ve χ2 

değerinde düşüşe neden olmaları sebebiyle çeşitli değişkenler 

modelden çıkarılmıştır. Sonrasında, modelde ortaya çıkan iyileşmeleri 

tespit edebilmek adına doğrulayıcı faktör analizi yeniden 

gerçekleştirilmiş ve araştırmanın nihai ölçüm modeli elde edilmiştir. 

Araştırmanın nihai ölçüm modeline ilişkin uyum iyiliği indeksleri 

Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2: Nihai Ölçüm Modeli Uyum İyiliği İndeksleri 

Uyum 

İndeksleri 

İyi Uyum Kabul Edilebilir 

Uyum 

Ölçüm 

Modeli 

χ2/sd 0 ≤ χ2/sd ≤ 2 2 ≤ χ2/sd ≤ 5 1,49 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 0,049 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1 0,90 ≤ NFI ≤ 0,95 0,98 

NNFI 0,97 ≤ NNFI ≤ 1 0,95 ≤ NNFI ≤ 0,97 0,99 

CFI 0,97 ≤ CFI ≤ 1 0,95 ≤ CFI ≤ 0,97 0,99 

GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,90 ≤ GFI ≤ 0,95 0,93 

AGFI 0,90 ≤ AGFI ≤ 1 0,85 ≤ AGFI ≤ 0,90 0,89 

Nihai ölçüm modelinin uyum iyiliği indeksleri (Tablo 2) 

incelendiğinde: χ2/sd, RMSEA, NFI, NNFI, CFI uyum indekslerinin 

iyi uyum düzeyine, GFI ve AGFI uyum indekslerinin ise kabul 

edilebilir uyum düzeyine sahip oldukları gözlemlenmektedir. Bu 

doğrultuda araştırmanın nihai ölçüm modelinin istenen değerleri 

sağlayan uyumlu bir model olduğu ifade edilebilir.  
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Araştırmamızın nihai ölçüm modelinin uyumlu bir model olduğunun 

ortaya konmasından sonra sıra ölçüm modelinin yapı geçerliliğinin 

sorgulanmasına gelmiştir. Yapı geçerliliğinin irdelenmesinde 

kullanılan nihai ölçüm modelinin standartlaştırılmış faktör yükleri ve 

standartlaştırılmış faktör yüklerinin t-değerleri, bileşik güvenilirlik ve 

Cronbach alfa katsayıları ile AVE değerleri Tablo 3’te yer almaktadır.  

Tablo 3: Nihai Ölçüm Modeli Parametre Değerleri 

Değişkenler Standartlaş. 

Yükler 

t-değeri Cronbach 

Alfa 

Bileşik 

Güvenilirlik 

AVE 

Algılama 0,900 0,903 0,61 

ALG8 0,81 14,05 

ALG10 0,80 13,80 

ALG12 0,79 13,35 

ALG22 0,71 11,47 

ALG26 0,74 12,14 

ALG32 0,82 14,33 

Tutum 0,804 0,806 0,58 

TUT1 0,75 12,36 

TUT3 0,77 12,76 

TUT7 0,77 12,75 

Satınalma 

Niyeti 

0,848 0,849 0,65 

SAN1 0,85 14,61 

SAN2 0,84 14,48 

SAN5 0,73 11,78 

Davranış 0,884 0,889 0,73 

DAV1 0,80 13,55 

DAV2 0,90 16,20 

DAV4 0,86 15,05 

Nihai ölçüm modeline ilişkin parametre değerleri (Tablo 3) 

incelendiğinde: tüm standartlaştırılmış faktör yüklerinin 0,70’in 

üzerinde bir değere sahip olduğu ve standartlaştırılmış faktör 
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yüklerinin t-değerlerinin de 1,96’dan büyük bir değere sahip olduğu 

(istatistiksel olarak anlamlı olduğu) görülmektedir. Bileşik 

güvenilirlik ve Cronbach alfa katsayıları bakımından tüm güvenilirlik 

katsayıları 0,70 ve üzerinde bir değere sahiptir. Son olarak AVE 

değerinin tüm değişkenler için 0,50 ve üzerinde bir değere sahip 

olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda yapı geçerliliğinin 

sağlanabilmesi için gerekli alt unsurlardan biri olan yakınsama 

geçerliliğinin tüm şartlarının (standartlaştırılmış faktör yükleri > 0,70, 

bileşik güvenilirlik ve Cronbach alfa > 0,70; AVE değeri > 0,50) 

sağlandığı ve araştırmanın nihai ölçüm modelinin yakınsama 

geçerliliğine sahip olduğu ifade edilebilir. Yapı geçerliliğinin 

sağlanabilmesi için gerekli olan bir diğer unsur ise diskriminant 

geçerliliğinin sağlanmasıdır (Hair vd., 2010: 631). Diskriminant 

geçerliliğinin sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesinde örtük 

değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenir ve örtük değişkenler 

arasındaki korelasyonlarda 0,90 değerini aşan bir korelasyon katsayısı 

değerinin bulunmaması istenir. Çalışmamızın örtük değişkenleri 

arasındaki korelasyonlar Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4: Örtük Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi 

Algılama Tutum Satınalma Niyeti Davranış 

Algılama 1 

Tutum 0,839 1 

Satınalma 

Niyeti 

0,602 0,642 1 

Davranış 0,638 0,648 0,730 1 

Çalışmanın nihai ölçüm modelinde yer alan örtük değişkenler 

arasındaki, istatistiksel olarak anlamlı olan, korelasyon katsayıları 
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(Tablo 4) incelendiğinde 0,90 değerini aşan bir değerin bulunmadığı 

görülmektedir. Bu doğrultuda, araştırmanın nihai ölçüm modelinin 

diskriminant geçerliliğine sahip olduğu ifade edilebilir. Çalışmamızın 

nihai ölçüm modeli hem yakınsama geçerliliği hem de diskriminant 

geçerliliği şartlarını sağladığından, nihai ölçüm modelimizin yapı 

geçerliliğine sahip olduğu belirtilebilir.  

Nihai ölçüm modelimizin uyumlu bir model olması ve yapı 

geçerliliğini şartlarını sağlıyor olması nedeniyle, nihai ölçüm 

modelinde yer alan tüm yapıların geçerli ve güvenilir yapılar 

(ölçekler) oldukları ifade edilebilir. Doğrulayıcı faktör analizinde elde 

edilen bu sonuçlar keşfedici faktör analizinde elde edilen geçerlilik 

sonuçları ile de tutarlı olan sonuçlardır. Nihai ölçüm modelinin geçerli 

ve güvenilir bir model olduğunun ortaya konmuş olmasıyla birlikte, 

sonraki aşamada çalışmanın yapısal eşitlik modeli oluşturulacaktır.  

2.3.4. Çalışmanın Yapısal Eşitlik Modeli 

Çalışmanın nihai ölçüm modelinde elde edilen örtük değişkenler, 

sonrasında yapısal eşitlik modeline dahil edilirler. Böylelikle örtük 

değişkenler arasındaki nedenselliğe dayalı ilişkiler, ilgili çalışmanın 

amaçları ve araştırma modeli doğrultusunda, tespit edilebilmektedir. 

Çalışmamızın örtük değişkenlerinin yapısal eşitlik modeline dahil 

edilmesi sonucu elde edilen nihai yapısal eşitlik modelinde örtük 

değişkenler arası tüm yollar (ilişkiler) istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Çalışmamızın nihai yapısal eşitlik modelinin uyum 

iyiliği indeksleri Tablo 5’te yer almaktadır. 
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Tablo 5: Nihai Yapısal Eşitlik Modelinin Uyum İyiliği İndeksleri 

Uyum 

İndeksleri 

İyi Uyum Kabul Edilebilir 

Uyum 

Yapısal 

Eşitlik 

Modeli 

χ2/sd 0 ≤ χ2/sd ≤ 2 2 ≤ χ2/sd ≤ 5 2,02 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 0,070 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1 0,90 ≤ NFI ≤ 0,95 0,97 

NNFI 0,97 ≤ NNFI ≤ 1 0,95 ≤ NNFI ≤ 0,97 0,98 

CFI 0,97 ≤ CFI ≤ 1 0,95 ≤ CFI ≤ 0,97 0,99 

GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,90 ≤ GFI ≤ 0,95 0,90 

AGFI 0,90 ≤ AGFI ≤ 1 0,85 ≤ AGFI ≤ 0,90 0,86 

Nihai yapısal eşitlik modelinin uyum iyiliği indeksleri (Tablo 5) 

incelendiğinde: NFI, NNFI, CFI uyum indekslerinin iyi uyum 

düzeyine, χ2/sd, RMSEA, GFI ve AGFI uyum indekslerinin ise kabul 

edilebilir uyum düzeyine sahip oldukları gözlemlenmektedir. Bu 

doğrultuda araştırmanın nihai yapısal eşitlik modelinin istenen 

değerleri sağlayan uyumlu bir model olduğu ifade edilebilir. Nihai 

yapısal eşitlik modelinin model parametrelerine ise Tablo 6’da yer 

verilmiştir.  

Tablo 6: Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

Değişkenler Standartlaştırılmış Yükler t-değeri

Algılama 

ALG8 0,81 14,06 

ALG10 0,81 13,88 

ALG12 0,78 13,30 

ALG22 0,70 11,40 

ALG26 0,74 12,20 

ALG32 0,82 14,22 

Tutum 
TUT1 0,75 

TUT3 0,78 11,56 
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TUT7 0,77 11,31 

Satınalma Niyeti 

SAN1 0,86 

SAN2 0,84 13,97 

SAN5 0,72 11,35 

Davranış 

DAV1 0,80 

DAV2 0,90 14,50 

DAV4 0,86 13,78 

Yapısal İlişkiler Standartlaştırılmış Yükler t-değeri

ALGIL -> TUTUM 0,95 11,78 

TUTUM -> DAVRA 0,78 9,44 

TUTUM -> NIYET 0,80 10,21 

Yapısal Eşitlikler Hata Varyansı R2 

TUTUM = 0.95*ALGIL 0,10 0,90 

DAVRA = 0.78*TUTUM 0,40 0,60 

NIYET = 0.80*TUTUM 0,35 0,65 

Araştırmanın nihai yapısal eşitlik modelinin sonuçları (Tablo 6) 

incelendiğinde: algılama bağımsız örtük değişkeni ile tutum bağımlı 

örtük değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı olan pozitif yönlü 

bir ilişki bulunmuştur (0,95) ve algılama bağımsız örtük değişkeni 

tutum bağımlı örtük değişkeninin %90’ını (R2 = 0,90) açıklamaktadır. 

Ayrıca tutum bağımlı örtük değişkeni ile davranış bağımlı örtük 

değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı olan pozitif yönlü bir 

ilişki bulunmuştur (0,78) ve tutum bağımlı örtük değişkeni davranış 

bağımlı örtük değişkeninin %60’ını (R2 = 0,60) açıklamaktadır. Son 

olarak tutum bağımlı örtük değişkeni ile satınalma niyeti bağımlı 

örtük değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı olan pozitif yönlü 

bir ilişki bulunmuştur (0,80) ve tutum bağımlı örtük değişkeni 

satınalma niyeti bağımlı örtük değişkeninin %65’ini (R2 = 0,65) 

açıklamaktadır. 
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Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda araştırma hipotezlerinin 

tamamı (H1, H2, H3) kabul edilmiştir.  

SONUÇ 

Mobil teknolojilerin gelişimi doğrultusunda mobil cihazlar 

tüketicilerin hayatında daha fazla yer edinmeye başlamıştır. Her geçen 

gün artan mobil cihaz kullanımı, işletmelerin de dikkatini çekerek bu 

alana yoğunlaşmalarına sebebiyet vermiştir. Bu durum, işletmeler ve 

tüketiciler arasındaki iletişimde mobil platformları, cihazları, 

teknolojileri kullanan mobil pazarlama kavramının önemini 

arttırmıştır. 

Mobil pazarlamanın yardımıyla tüketicilerle işletmeler arasındaki 

iletişimin zaman ve mekândan bağımsız, hızlı, düşük maliyetli, 

etkileşimli, ölçülebilir ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yapılması 

mümkün hale gelmiştir. Bu durumu avantaja dönüştüren işletmeler, 

tüketicilerle mobil teknolojiler, cihazlar, iletişim kanalları vb. 

aracılığıyla iletişim kurmaya başlayarak mobil pazarlamanın 

yaygınlaşmasına katkı sağlamışlardır.  

İşletmelerin yürüttüğü mobil pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler 

tarafından nasıl değerlendirileceği, mobil pazarlamanın başarısı 

açısından oldukça önemlidir. Mobil pazarlama faaliyetlerinin 

tüketiciler tarafından nasıl algılandığı, bu algılamaların tüketicilerin 

mobil pazarlama faaliyetleri hakkındaki tutumlarını nasıl etkilediği, 

mobil pazarlama faaliyetleri hakkındaki tutumların mobil pazarlama 

faaliyetleri hakkındaki satın alma niyeti ve davranışlar üzerinde nasıl 

etkili olacağı gibi tüketici davranışı unsurlarının değerlendirilmesi; 
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mobil pazarlamanın tüketici davranışı üzerindeki etkisinin 

anlaşılmasına ve işletmelerin daha etkin mobil pazarlama faaliyetleri 

yürütmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda bu çalışmada: mobil 

pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışları üzerindeki etkisi 

algılama, tutum, satın alma niyeti ve davranış değişkenleri bağlamında 

incelenmiş ve bahsi geçen değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya 

konmuştur. 

Çalışmanın sonucunda; tüketicilerin mobil pazarlama faaliyetleri 

hakkındaki algılamalarının mobil pazarlama faaliyetleri hakkındaki 

tutumlarını pozitif yönde etkilediği; mobil pazarlama faaliyetleri 

hakkındaki tutumların da mobil pazarlama faaliyetleri hakkındaki 

satın alma niyetini ve mobil pazarlama faaliyetleri hakkındaki 

davranışı pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.  

Elde edilen bu sonuçlar işletmeler ve uygulayıcılar için faydalı 

olabilecek anlamlı bilgiler içermektedir. Mobil pazarlama 

faaliyetlerinin başarılı olmasını isteyen işletmeler, öncelikle mobil 

pazarlama faaliyetlerinin hedef kitlelerinde yer alan tüketiciler 

tarafından pozitif olarak algılanmasını sağlamalıdırlar. Tüketiciler 

tarafından pozitif olarak algılanan mobil pazarlama faaliyetleri, mobil 

pazarlama faaliyetleri hakkındaki tutumu da pozitif etkileyecektir. 

Mobil pazarlama faaliyetleri hakkındaki pozitif tutumlar mobil 

pazarlama faaliyetlerinin içeriğinin tüketiciler tarafından kabul 

görmesinde (satın alma niyeti ve davranış) pozitif katkı sağlayacaktır. 

Bu bakımdan işletmeler, gerçekleştirdikleri mobil pazarlama 

faaliyetlerinin hedef kitlelerindeki tüketiciler tarafından nasıl 
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değerlendirildiğini yakından takip etmeli, mobil pazarlama 

uygulamalarını ve stratejilerini tüketicilerin değerlendirmeleri 

doğrultusunda uyarlamalı veya iyileştirmelidirler. 

Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalarda, bu çalışmada yer alan 

değişkenler ve değişkenler arası ilişkilerin farklı örneklemlerde 

yeniden test edilmesi ve böylece hem değişkenlerin hem de 

değişkenler arasındaki ilişkilerin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin 

farklı örneklemlerde sağlanıp sağlanmadığının araştırılması 

önerilebilir. Ayrıca araştırmada yer alan değişkenlere tüketici 

davranışına ilişkin farklı değişkenler eklenerek, araştırmada yer alan 

değişkenler arası ilişkilerin kapsamı ve araştırma modeli 

genişletilebilir, değişkenler arası aracı veya moderatör etkiler 

sorgulanabilir. Bu çalışma çeşitli kısıtlara sahiptir. Zaman ve maliyet 

kısıtı önemli bir kısıt olarak karşımıza çıkarken, zaman ve maliyetten 

tasarruf edebilmek adına kolayda örnekleme yöntemine 

başvurulmuştur. Çalışmanın örneklem büyüklüğü, çalışmanın 

anakütlesi gözönünde bulundurulduğunda bir diğer önemli kısıttır. Bu 

nedenle, çalışma sonucunda elde edilen sonuçların anakütleye 

genellenebilmesi mümkün değildir.  
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