
FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA 
İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

EDİTÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi Erkan PERKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ERTAŞ

YAZARLAR

Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Doç. Dr. Aybike Tuba ÖZDEN

Doç. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ 
Dr. Öğr. Üyesi Hale Eda AKDURU

Dr. Öğr. Üyesi Safa ACAR 
Dr. Öğr. Üyesi Ümit BAŞARAN

Arş. Gör. Dr. Çağrı İZCİ
Dr. Bekir KESKİN

Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ
Burak SARI

2



 

 

FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA İŞLETME YÖNETİMİ 

ÇALIŞMALARI 2 

 

EDİTÖR 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan PERKTAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ERTAŞ 

YAZARLAR 

Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU 

Doç. Dr. Aybike Tuba ÖZDEN 

Doç. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ  

Dr. Öğr. Üyesi Hale Eda AKDURU 

Dr. Öğr. Üyesi Safa ACAR  

Dr. Öğr. Üyesi Ümit BAŞARAN 

Arş. Gör. Dr. Çağrı İZCİ 

Dr. Bekir KESKİN 

Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ 

Burak SARI 

 

 

 



Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed 

or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial 

uses permitted by copyright law. Institution of Economic Development and 

Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2022© 

ISBN: 978-625-8213-56-0 

Cover Design: İbrahim KAYA 

October / 2022 

Ankara / Türkiye 

Size = 16x24 cm



İÇİNDEKİLER 

EDİTÖRDEN / ÖNSÖZ 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan PERKTAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ERTAŞ…………………………….……….....1 

BÖLÜM 1 

DEĞİŞKEN VERİ BASIMI VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ 

PAZARLAMAYA ETKİSİ  

Dr. Bekir KESKİN …………………...…………………………….....…….3 

BÖLÜM 2 

COVİD-19 SÜRECİNDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ 

DAVRANIŞLARINA YÖNELİK DİJİTAL PAZARLAMA 

UYGULAMALARI 

Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ …………….………………….…..….…19 

BÖLÜM 3 

MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE ANALİZİ: AKILLI 

TELEFON UYGULAMASI  

Doç. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ 

Burak SARI ……………………………..….……………………………..39 

BÖLÜM 4 

SOSYAL MEDYA ÇAĞINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

YÖNETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit BAŞARAN …..…….………………..……………71 



BÖLÜM 5 

GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ YÜZÜ: MELEK GİRİŞİMCİLİK 

Dr. Öğr. Üyesi Hale Eda AKDURU …….……………....……………103 

BÖLÜM 6 

DUYGUSAL EMEĞİN HİZMET ORYANTASYONLULUĞA 

ETKİSİNDE TRANSAKSİYONEL ANALİZ EGO 

DURUMLARININ DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ: OTEL 

İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Dr. Çağrı İZCİ ……….…………….…………………..….…137 

BÖLÜM 7 

TÜKETİCİ SİNİZMİ: ŞÜPHECİ VE MEMNUNİYETSİZ 

MÜŞTERİ 

Doç. Dr. Aybike Tuba ÖZDEN ………….……………………………..175 

BÖLÜM 8 

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE ÖĞRENEN 

ÖRGÜTLER  

Dr. Öğr. Üyesi Safa ACAR 

Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU …….………………..……………………..197 



1

ÖNSÖZ 

Hizmet işletmelerinin ülke ekonomileri açısından önemi her geçen gün 

daha da artmakta olduğu için hizmet işletmeleri açısından mevcut tüketicileri 

elde tutabilmek, potansiyel tüketicileri etkileyebilmek ve arzulanan amaçlara 

ulaşabilecek pazar sunularına ilişkin değer yaratmanın ve farklılaşmanın yeni 

ve etkili yollarını arama baskısının arttığı düşünülmektedir. Fırsatlar, 

girişimcilik sürecinin kalbi olarak kabul edilir. Bir girişim ciddi çaba ister. 

Yeni bir girişim, bir fırsatı belirleme, değerlendirme ve kullanma başarısı, 

müşterilerin ihtiyaçlarını değer yaratan yeni yollarla karşılamaya bağlıdır. 

Aynı zamanda fırsatlar, pazarlama ve girişimcilik arasındaki bağlantı 

noktasında yer alır ve değer yaratan fırsatların nasıl fark edileceğini anlamak, 

müşterilerle sürdürülebilir bir ilişki için gerekli olan bir pazarlama 

yeteneğidir. Hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu ekonomilerde girişimci 

pazarlama sürecinden bahsetmek gerekir. Çünkü bir işletme için yenilikçilik 

ve birlikte değer yaratma süreçlerinde tüketicilerle yoğun bir şekilde 

ilgilenmek ve müşteriyi bir insan kaynağı olarak kullanmak pazarlamaya 

yönelik riskleri azalttığı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde “Değişken Veri Basımı ve 

Kişiselleştirilmiş Pazarlamaya Etkisi” konusu ele alınmıştır. Bu bölümde 

değişken veri, değişken veri basımı ve değişken veri basımının 

kişiselleştirilmiş pazarlama alanındaki etkilerine yer verilmiştir. İkinci 

bölümde “Covid-19 Sürecinde Değişen Tüketici Davranışlarına Yönelik 

Dijital Pazarlama Uygulamaları” konusuna değinilmiştir. Bu çalışmanın 

amacı, tüketicilerin Covid-19 sürecinde değişen tüketici davranışlarını ve bu 

değişimin dijital pazarlama uygulamalarına etkisini daha önce yapılan 

çalışmalardan hareketle ortaya koymaktır. Üçüncü bölümde “Marka 

Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeliyle Analizi: Akıllı 

Telefon Uygulaması” konusu işlenmiştir. Bu çalışma ile akıllı telefon satın 

almada marka sadakati ve marka sadakatini etkileyen faktörlerden müşteri 

memnuniyeti, kullanım kolaylığı, teknik özellikler, marka imajı, kalite ve 

fiyatın etkileri yapısal eşitlik modeliyle analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde 

“Sosyal Medya Çağında Müşteri İlişkileri Yönetiminin Dönüşümü” konusu 

ele alınmıştır. Bu bölümde, sosyal medya çağında müşteri ilişkileri yönetimi 

faaliyet ve süreçlerinde meydana gelen dönüşüme ilişkin genel bir çerçeve 

sunulmaya çalışılmıştır. Beşinci bölümde “Girişimciliğin Yeni Yüzü: Melek 

Girişimcilik” konusuna değinilmiştir. Melek girişimciliği etkileyen 

faktörlerin, iş meleklerinin hangi nedenlerle hareket ettiğinin, bu durumun 

sonuçlarının ve benzeri konuların ayrıntısıyla incelenmesi bu çalışmanın 
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çerçevesini oluşturmaktadır.  Altıncı bölümde “Duygusal Emeğin Hizmet 

Oryantasyonluluğa Etkisinde Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının 

Düzenleyicilik Rolü: Otel İşletmeleri Örneği” konusu işlenmiştir. Genel 

olarak hizmet oryantasyonluluğu üzerinde duygusal emek etkisinin 

belirlenerek, bu etkide transaksiyonel analiz ego durumlarına bakılarak hizmet 

oryantasyonluluğunu sağlayan uygun ego durumlarının seçilmesi ile 

personelin işe alım ve yerleştirilmesi sürecinde bu çalışmanın önemli bir 

rehber olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma için konaklama sektörünün 

seçilmesi, turizmin son yıllarda gelir elde edilen en önemli endüstrilerden biri 

olması, ülke ekonomisinin yadsınamayacak kaynakları arasında 

gelmesindendir. Yedinci bölümde, şüpheci ve memnuniyetsiz müşteri 

merkezinde tüketici sinizmi konusunda güncel bilgilere yer verilmiştir. Son 

bölümde ise “İşletmelerde Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Örgütler” konusu 

ele alınmıştır. Bu çalışmada işletmelerin karşı karşıya kaldıkları problemlerin 

çözümünde öğrenmenin etkisine yönelik teorik bilgilere yer verilmiştir. 

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen değerli yazarlarımıza ve 

editörlerimize gayret ve özverileri için teşekkür ederiz. Ayrıca birçok bilimsel 

çalışmanın yayınlanmasına vesile olan İKSAD yayınevi yönetimine ve 

çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan PERKTAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ERTAŞ 

Eylül, 2022 



 
 3 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

DEĞĠġKEN VERĠ BASIMI VE KĠġĠSELLEġTĠRĠLMĠġ 

PAZARLAMAYA ETKĠSĠ  

Dr. Bekir KESKİN
1
 

  

                                                            
1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Görsel İşitsel Teknikler ve 

Medya Yapımcılığı Bölümü, Ankara, TÜRKİYE. bekir.keskin@hbv.edu.tr, ORCID:000 

0001-9552-6272. 



 
4 FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 2 

  



 
 5 

GĠRĠġ 

Teknolojik gelişim ile birlikte günlük hayatın; eğitim, sosyal, ekonomik 

hatta kamusal her alanda dijital alanlara doğru kaydığını görmekteyiz. Bu 

dijital dönüşüm literatüre “dijitalleşme” olarak geçerken süreç de dijitalleşme 

süreci olarak tanımlanmıştır. Dijitalleşme bilginin üretilme, işlenme ve 

aktarılmasında dijital teknolojilerin kullanımını ifade eder (Özcan ve Keskin, 

2020). Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği araçlar hayatın bütün 

alanlarını evrimleştirmektedir. Günlük hayatların değişmesi bireylerin 

beklenti, ihtiyaç ve tercihlerini de değiştirmektedir.  

“Bilgi toplumu” olarak isimlendirilen teknolojik toplumlar internet ve 

sosyal medya mecralarında aktif olmak, beğenilmek ve ilgi görmek 

istemektedir. Günümüzde, değişen teknoloji, iletişim ve bilgi edinme-

paylaşma biçimlerinin sürekli olarak değişen taleplerine uyum sağlamak 

maksadıyla, “tasarım, üretim, tüketim, öğrenme ve etkileşim kurma biçiminin 

değiştiği karmaşık bir sosyal hayat süreci yaşanmaktadır (Jenkins, 2006).   

Basım ve yayın teknolojileri, işletmelerin varlıklarını devam ettirmek 

için ihtiyaç duydukları tanıtım-reklam, pazarlama, satış ve iletişim işlevlerini 

yerini getirirken aktif olarak kullanılmaktadır. Basılı broşür, el ilanı, fatura, 

insört, dergi, katalog, kartpostal, kartvizit vb. ürünler bu işlevlerin yerine 

getirilmesinde önemli araçlar olarak öne çıkmaktadır. Bu tür basılı ürünlerin 

üretiminde; ürünün türü, baskı altı malzemesi (kâğıt, karton vb.), üretim 

amacı, hedef kitle, üretim sayısı, vb. faktörlere bağlı olarak farklı teknikler 

kullanılmaktadır. Dijital baskı teknolojileri farklı uygulama alanlarına olanak 

tanıması, düşük tirajlı işlere uygun olması ve düşük maliyet sebebiyle bu 

teknikler arasında öne çıkmaktadır.   

Verilerin sayısallaştırılması sonrasında, işlenebilmesi ve müdahale 

edilmesi kolay hale gelmiştir. Teknolojik devrimlerle birlikte dijital 

ortamlarda saklanan, değiştirilebilen ve kayıpsız bir biçimde çoğaltılabilen 

veriler ortaya çıkmıştır. Değişken veri basımının da ön şartı olarak verilerin 

sayısallaştırılması gelmektedir. Yani değişken veri basımı dijital sistemler 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Verilerin sayısallaştırılması ve teknolojik 

gelişmeler eski basım-yayın teknolojilerine alternatif olarak dijital baskı 

sistemlerini beraberinde getirmiştir. Dijital baskı sistemleri ekonomik olması 

sebebiyle düşük tirajlı ve esnek işlerin baskısında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Buna rağmen gelişen teknoloji ve değişen sosyal yaşamlar 
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sonrasında ortaya çıkan tüketici ihtiyaçları karşısında dijital baskı sistemleri 

de evrimleşmektedir. Bu alanda da sektörde ihtiyaç duyulan uygulamalar 

doğrultusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır.  

Değişken veri basımı, üretim sürecini yavaşlatmadan veya 

durdurmadan basılan her ürünün öğelerinin veya içeriğinin 

kişiselleştirilmesine olanak sağlayan, talebe bağımlı olan ve dijital baskı 

kullanılarak uygulanan dinamik bir üretim yöntemidir (Lin, 2005). Kişilere 

özel hale getirilerek uygulanan değişken veri baskısı pazarlama, reklam ve 

müşteri ilişkileri alanında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu bölümde 

değişken veri, değişken veri basımı ve değişken veri basımının 

kişiselleştirilmiş pazarlama alanındaki etkileri ele alınmıştır.  

1. DEĞĠġKEN VERĠ  

Basım ve reklam sektöründe “Değişken Veri” (Variable Data) bir ürün, 

belge, reklam veya içeriğin daha önceden hazırlanan özel bir kayıt-liste 

kullanılarak kişilere özel hale getirilmesini ifade eder (Medeiros, 2015). 

Değişken veri, dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan bir uygulama alanıdır. 

Yani değişken verinin belirleyici ön koşullarından biri bilginin 

sayısallaşmasıdır (Wiedemer, 2001). Bu yöntemle bir mail, broşür, dergi, 

reklam hatta ambalaj kişilere özel hale getirilebilmektedir. Tasarımda kişilere 

özel hale getirilen içerik; metin, resim veya grafik olabilir. Bu verilerden 

herhangi biri veya hepsi aynı anda kullanılarak ürün-içerik kişiye özel hale 

getirilmektedir. Değişken veri kullanımında içerik olarak metin, grafik ve 

resimlerin değiştirilmesine ek olarak içeriğin sayfa üzerindeki konumu veya 

sayfa düzeni de değişebilmektedir (Medeiros, 2015). Bu sayede hedef kitleyi 

oluşturan her bir birey için kişiye özel baskı ve içerik hazırlanmaktadır. 

Değişken veri basımı, 1.000 müşteriye tek bir mesaj ileten tek bir 

ürünün 1.000 adet kopyasının üretilmesi yerine, değişken veri baskısının her 

müşteri için özelleştirilmiş mesajlar ve resimler içeren 1.000 benzersiz belge 

sunabileceği eşsiz bir sistemi ifade etmektedir. Değişken veri basımından elde 

edilen ticari geri dönüşler üretilen işin ve sektörün karmaşıklık durumuna 

bağlı olarak iki katından 10-15 katına kadar artmaktadır (URL-1:Print Future, 

2020).   
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2. DEĞĠġKEN VERĠ BASIMI  

20. yy’den önce basım sanayi kişisel olmayan iletişim kanallarından 

müşteriler için pazarlama amacıyla kullanılan kanalların en önemli olmuştur. 

20.yy’nin ikinci yarısından itibaren ise basılı ve basılı olmayan birçok iletişim 

kanalı ortaya çıkmaya başlamıştır. Değişken veri basımının tarihi; 1960’lı 

yıllara, ofislerde tele yazıcılar ve kelime işlemcilerin kullanıldığı dönemlere 

kadar giderken 1990’lı yıllardan itibaren dijital baskının gelişmesiyle 

günümüzdeki haline evirilmiştir (Gidlund vd., 2008). 

Değişken veri basımı uygulaması dijital baskı teknolojisinin ayırt edici 

bir özelliğidir. Bu özellik dijital baskı sistemini geleneksel baskı 

sistemlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisidir (URL-2: EFI, 2006). 

Geleneksel doğrudan postalama işlemlerinde adres veya isim farklı özellikte 

veya renkte basılırken değişken veri basımında isim adres veya diğer içerik 

dikkat çekmeyecek biçimde özelleştirilebilir. Bu uygulama esnekliği değişken 

veri basımını kişiselleştirilmiş pazarlama işlemlerinde çok daha önemli bir 

uygulama haline getirmektedir.  

Değişken veri kullanımı-basımı; kişiselleştirme, özelleştirme, sürüm 

oluşturma, bire bir reklam-iletişim şeklinde de bilinmektedir (URL-2: EFI, 

2006). Bu tanımlar aslında değişken veri kullanımının firmalar açısından elde 

edilecek faydalarını da ifade etmektedir.   

Değişken veri basımında hazırlanan ürünlerde uygulanabilecek 

yöntemler şu şekilde sıralanabilir (URL-3: Gimbel, 2020):  

 Reklam Postaları; pazarlamacılar tarafından herkese uygun olacak 

biçimde hazırlanan ürünlerin bütün posta kutularına atılmasıdır. 

 Özelleştirme; daha özel ve detay içeren kişisel verilerin kullanımını 

ifade eden ürünlerdir.  

 Kişiselleştirme; müşterilerin isimlerinin yazılarak ürünlerin 

kişiselleştirilmesidir.  

 Bölümleme; tüketicilerin pazarlamacılar tarafından coğrafyaya, 

demografiye veya davranış geçmişine göre farklı gruplara 

ayrılmasıdır.  

 Bireyselleştirme; üründe bulunan her bir bölümün hedeflenen 

tüketicinin benzersiz ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlandığı, 

kişiselleştirmenin en saf ve derin halidir.   
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Yüksek düzeyde özelleştirilmiş değişken veri basımının uygulanması 

için, görevi orijinal tasarımı ayarlamak veya değişken içerikleri istenen 

biçimde tasarıma yerleştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak olan bir yazılıma 

ihtiyaç vardır (Lin, 2005). Farklı firmaların geliştirdiği farklı yazılımlar 

yardımıyla kişilere özel değişken veri basımı gerçekleştirilmektedir.  

Değişken veri basımı temelde üç aşamada gerçekleştirilir. Bunlar:  

yaratıcı bir tasarım, kişiselleştirilmiş verilerin tasarımda kullanımıyla kişiye 

özel tasarım oluşturulması ve son olarak basım-üretim aşamalarıdır. Bu 

aşamalarda yaşanacak problemler ve kullanılan elemanlardan herhangi birinin 

eksik veya düşük kalitede olması, basımın kalitesinin düşük olması, eksik ve 

yanlış baskı bütün kampanyayı pazarlama ve geri dönüşü etkileyecektir. 

Değişken veri basımının işlem basamakları aşağıda verilen biçimde 

sıralanabilir (URL-1:Print Future, 2020).  

A. Veri tabanı oluĢturulması: Çoğu değişken veri baskısı bir tasarım 

alanı içerisinde, sıralanacak olan metin, grafik ve fotoğrafları içerir. 

Bu tür veri tabanları, Microsoft Excel gibi bir uygulamada 

oluşturularak sisteme dâhil edilebilir. 

B. Kuralların belirlenmesi: Tasarım alanı içerisinde içeriklerin hangi 

düzende kullanılacağı ve yerleştirileceği belirlenir. Özel bir 

programlama dilinde yazılabilirler. 

C. Ġçeriğin hazırlanması: Metin, fotoğraf ve grafik yazılımları gibi 

farklı yazılımlar kullanılarak değişken içerikler oluşturulabilir.  

D. Düzen oluĢturulması: Yaygın masaüstü yayıncılık veya kelime 

işlem yazılımları kullanılarak tasarım oluşturulur. Değişken metin, 

grafik ve resimleri barındıracak şekilde tasarlanmalıdır. 

E. DeğiĢken veri yazdırma uygulaması: Kullanılacak özel yazılım 

tasarlanan içeriği bir araya getirir ve belgeyi yazdırmaya hazırlar. 

F. Çıktı aygıtları: Dijital baskı aygıtları sayesinde hazırlanan içerik 

basılır.  
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Şekil 1 de değişken veri basımı süreci şematik olarak görülmektedir.  

ġekil 1: Değişken Veri Basımı İşlem Basamakları (URL-1:Print Future, 2020) 

Sektörel yayın ve fuarlarda değişken veri basımı ve avantajları 

hakkında bu kadar konuşulmasına rağmen basım ve yayın sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların çok az bir bölümü bu teknolojiyi aktif olarak 

kullanmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi ise; değişken veri basımı 

teknolojisinin karmaşık olarak görülmesi ve basım sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların bu teknolojiye geçiş için çoğunlukla nereden 

başlayacaklarını bilmemeleridir. Bir diğer önemli engel ise yeni girilecek bu 

pazarda maliyetlerin hedeflenen sürede karşılanıp karşılanmayacağının 

öngörülememesidir.  

Müşterilerin elde tutulması pazarlama kararlarını kritik bir biçimde 

etkilemektedir. Müşteri ve veri odaklı pazarlama, kampanyaların önemli bir 

parçası haline gelmiştir. Dijital baskının günümüzde öne çıkan en iyi katma 

değer yeteneği, değişken veri basımıdır. Basım ve yayın sektöründe faaliyet 

gösteren firmalar bu yeni teknolojiyi ve beraberinde gelen değişken veri 

basımını etkin bir biçimde kullanamamaktadır. Bu durumun firma veya 

sektöre bağlı olarak birbirinden farklı sebepleri olabilir. 2019 Drupa Trend 

Raporuna göre, dünya genelindeki basım firmalarının sadece %20'si dijital 

baskı işlerinde %25'ten fazla kapasitesinin değişken veri basımı için 

kullanıldığını belirtmiştir (URL-1:Print Future, 2020). Bu değer 2014 

verilerine göre sadece %1 daha fazladır. Basım yayın sektöründe; fonksiyonel 

baskı %33 ile en yüksek, ardından %29 ile ticari baskı, %16 ile yayıncılık 

baskısı ve %12 ile ambalaj baskısı izlemiştir. Basım şirketlerinin yaklaşık 

%10'u, temel olarak müşterilerinin isim ve adresleri dışında değişken veri 

basımını kullanmakta olduğunu belirtmiştir. Değişken veri basımının 
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pazarlama ve geri dönüş etkisi de düşünüldüğünde verilerin bu denli düşük 

olması, basım ve yayın firmaları için büyük bir fırsat alanı olduğu açık bir 

biçimde görülmektedir (URL-1:Print Future, 2020).  

2.1. DeğiĢken Veri Basımına Ġhtiyaç Duyulan Bazı Alanlar 

Günümüzde dijital baskı alanının bir kolu olarak düşünülebilecek 

değişken veri basımına; iletişimin daha kolay, daha hızlı ve daha etkili 

olmasının beklendiği her alanda ihtiyaç vardır. Dijital sistemler kullanılarak 

uygulanan değişken veri basımı temelde bir baskı alanı üzerinde yazı, resim, 

grafik, renk vb. elemanlardan istenen bölümün kişiselleştirilmesi amacıyla 

kullanılır. Bu yöntemle grafik olarak kaliteli, çok renkli ve kişiye özel 

tasarımlar ve baskılar elde edilir (URL-2:EFI, 2006). Ürünler bazında 

bakıldığında değişken veri basımında her bir kopyanın alıcı adıyla 

kişiselleştirildiği ve hazırlanan ürünlerin içeriğinin cinsiyet, yaş, gelir veya 

posta kodu gibi farklı parametrelere göre seçilebildiği geniş bir yelpaze 

görülmektedir (Beretta, 2005). Değişken veri basımına ihtiyaç duyulabilecek 

bazı alanlar şunlardır (URL-4:Agarwal, 2021):   

 Numaralandırma kuponları 

 Önceden basılmış sayfalara kodlar ve sıra numaraları ekleme 

 Çekiliş biletleri  

 Alfa numerik sayı üretimi ve yazdırma 

 Akşam yemeği ve dans biletleri 

 Kuponlar  

 Otopark biletleri 

 Basit veya karmaşık kişiselleştirilmiş doğrudan postalar 

 Kişiselleştirilmiş kitapçıklar, insörtler, kılavuzlar, dergiler vb. 

 Kişiselleştirilmiş web içerikleri 

 Kataloglar, mektuplar, broşürler, el ilanları, ambalajlar vb. 

2.2. DeğiĢken Veri Basımının Sektörel Faydaları 

Hangi alanda çalışılırsa çalışılsın, günümüzde faaliyet alanı farkı 

gözetilmeksizin veri analizinin sektörlerin geleceğini etkilediği ifade 

edilmektedir. Bunun sebebi olarak; firmaların veri analizi sayesinde daha net 

sonuçlara ulaşabilmesi; geleceğe yönelik doğru adımlar atılabilmesi, ihtiyaç 

doğrultusunda kampanyalar düzenlenebilmesi vb. konularındaki olumlu 
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etkiler sıralanabilir. Basım ve yayın sektöründe de veriler kişiselleştirilmiş 

ürünler sayesinde etkin olarak kullanılmaktadır. Değişken veri ve basımı 

marketler, perakendeciler, pazarlamacılar, finans şirketleri, sigortacılar, 

hastaneler vb. birçok firma tarafından kullanılabilir (URL-5:Danner, 2012).  

Yapılan bir araştırmada Ocak 2009'dan Ekim 2011'e kadarki süreçte 40 

aylık verilerin analizi sonucunda, firmaların doğrudan pazarlama ve 

postalama sürecinde kişiselleştirmeyi kullanmaya yönelik eğilimlerinin yani 

değişken veri basımının yaygınlaştığını ortaya koymaktadır. Bu araştırma 

sonuçlarına göre (URL-6:Target Marketing, 2012; URL-5:Danner, 2012); 

 2009'da doğrudan posta gönderilerinin %28'i kişiselleştirilmiştir. 

 2010 yılında, kişiselleştirilmiş posta gönderilerinin sayısı%21'lik bir 

artış ile %34'e yükselmiştir. 

 2011'de 10 ayın yedisinde daha da yüksek değişken veri basımı 

kullanımı görülmüştür. Bu önceki yıla göre %21'lik bir artış ve 2009 

seviyelerine göre %46'lık bir artışı ifade etmektedir. 

Her geçen gün artan dijital ortamlar ve iletişim seçeneklerinin artması, 

hedef kitlenin aşırı bilgi bombardımanı altında tutulması vb. nedenler 

tamamen kişiselleştirilmiş verilere ve ürünlere olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu 

yöntem pazarlamacıların kampanyalarını hedef kitleye aktarmasına destek 

olmaktadır. Değişken veri kullanımı sonucunda üretilen, promosyon ürünleri, 

el ilanları, etkinlik promosyonları veya doğrudan hedef kitle ile paylaşılmak 

istenen herhangi bir ürün pazarlama kampanyaları için ideal bir çözüm 

olabilir. Bu yöntemle üretilecek ürünler bireyin kendisine özel, tek bir kişi 

için açıkça tasarlanmış ve basılmış gibi görünmektedir. 

Değişken veri basımı hakkında yapılan araştırmalar sonunda; ilgili 

pazar istatistikleri, kişiselleştirilmiş iletişim ürünleri sağlayan firmaların 

satışlarının arttığını, daha iyi getiri ve daha yüksek müşteri sadakatine 

ulaşıldığını açıkça göstermektedir (URL-1:Print Future, 2020). 

Değişken veri basımının pazarlama ve reklam ajansları tarafından 

müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla kişiye ulaşmak, sadık 

müşteriler elde etmek, doğrudan iletişim kurmak gibi faydaları olduğu kabul 

edilmektedir. Değişken veri basımında firmaların pazarlama departmanları, 

reklam ajansları ve basım işlemini gerçekleştiren basım ve yayın firmaları 

hizmet sağlayıcı konumundadır.  
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Değişken veri basımında baskı işlemini ve üretimi gerçekleştiren basım 

ve yayın işletmeleri müşteri ve iş portföylerini geliştirirler. Böylece gelişen 

dijital pazara ve internetin yaygınlaşması sonucunda azaldığı belirtilen gazete, 

kitap, dergi vb. basılı ürünlerin yerine yeni bir gelir kaynağı elde edilmektedir. 

Buna ek olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların pazarlama 

departmanları ve reklam ajanslarının elde edeceği faydalar ise şu şekilde 

sıralanabilir (URL-4:Agarwal, 2021):  

 Kişiselleştirilmiş ürünler ve kişiselleştirilmiş pazarlama 

gerçekleştirilebilir.  

 Hedef kitle birbirinden farklı kanallar ve araçlar yoluyla satın alma 

davranışına yönlendirilebilir.  

 Hedef kitleye yönelik kampanya ve ürünler, önceden belirlenen 

kişisel özellikler ve tercihler sayesinde spesifik gruplara yönelik 

hazırlanarak müşterilerle doğrudan faydalı iletişim kurulabilir.  

3. DEĞĠġKEN VERĠ BASIMININ KĠġĠSELLEġTĠRĠLMĠġ 

PAZARLAMAYA ETKĠLERĠ 

 Günümüzde gelinen noktada bireyler hayatın her alanında odak 

noktasında bulunmaktadır. Bilgi çağında birey, doğru bilgiyi ve hizmeti, 

doğru zamanda, doğru yerde ve en uygun fiyata istemektedir. Bu durum 

yayıncılık sektörünü ve sunulan hizmeti doğrudan etkilemektedir. İnternetin 

bütün pazarları yönlendirdiği günümüzde, firmalar yedi odak noktasına dayalı 

yeni stratejiler tanımlamalıdır. Bu stratejiler; sunulan hizmetler, tüketici 

merkezli olmak, sürekli üretimi sağlamak, hedef kitle, okuyucu veri tabanı, 

markalaşma ve bilgi olarak sıralanabilir. Bu unsurlar verilecek hizmet veya 

ortaya çıkacak ürünün basılı veya internet ortamında olmasının 

belirlenmesinden daha önemlidir. Ek olarak üretim süreçlerinin, her çıktıya 

uygun biçimde optimum verim alınacak biçimde organize edilmesi 

gerekmektedir (Salens, 2001). 

Pazarlama sektörü beraberinde getirdiği olumlu ticari sonuçlar 

sebebiyle “doğrudan postalama” denilen (Direct Mailing) uygulamalarını 

yaygın bir biçimde kullanmaktadır. Tüketiciler posta kutularını 

incelediklerinde daha önceden alışveriş yaptıkları veya internet üzerinden üye 

oldukları markaların el ilanı, kartpostal, broşür vb. ürünlerini görmektedir. 

Doğrudan postaların açılma oranı e-postalar ile karşılaştırıldığında %90 kadar 
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daha fazladır. Aynı zamanda doğrudan posta alıcılarının %42'si bu ürünleri 

okumak veya incelemek için zaman harcamaktadır. Bu ürünlerin alıcısı 

durumundaki kişilerden geri dönüş yapanların %62'si birkaç ay içinde reklamı 

yapılan firmadan alışveriş yapmaktadır (URL-7:Marconet, 2022). Değişken 

veri basımı ve ulaştığı pazar payı dünya çapında her geçen gün 

gelişmektedir (URL-4:Agarwal, 2021).  

 Değişken veri basımı halen gelişme yönünde yukarı doğru hareket 

eğilimindedir.  

 Kuzey Amerika ve Batı Avrupa bölgelerinde dijital baskının güçlü 

olması sebebiyle kişiselleştirilmiş verinin de basımını 

yükselmektedir.   

 Değişken veri basımı sektör olarak 2012'de 264 milyar A4 (8,3 x 

11,7) sayfadan (veya eşdeğeri) 2017'ye kadar toplamda yaklaşık 

%19 büyüme sergilemiştir. 

 Yükselen pazarlar olarak sıralanabilecek olan Doğu Avrupa, Orta 

Doğu ve Latin Amerika’da dijital ürünlerin %20'ye oranında arttığı 

düşünüldüğünde değişken veri basımı için de orantılı bir artış 

beklenebilir.   

 3.1. DeğiĢken Veri Basımının Geleceği 

 Dijital baskı teknolojilerinin 2022-2027 yılları arasında %6.56 

oranında büyümesi beklenmektedir (URL-8:Mordor Intelligence, 2022). Bu 

sektörün büyümesi değişken veri basımı pazar payının da büyümesini 

beraberinde getirecektir. Değişken veri basımı sektörü kişiselleştirilmiş 

ürünlerin baskısını karşılayabileceğine dair farklı firmalar tarafından üretilen 

ve bütün fonksiyonları yerine getirebilecek güçlü veriler, ekipmanlar ortaya 

koymuştur (URL-8:Mordor Intelligence, 2022).  

Değişken veri basımı geleceğe dair umut veren bir sektör olarak 

görülmektedir. Bu hizmet alanında; yiyecek-içecek, dayanıklı tüketim, ilaç, ev 

ve kişisel eşya sektörlerindeki fırsatlarla 2019 yılından itibaren 2024 yılına 

kadar küresel anlamda %16 oranında bir artış beklenmektedir (URL-9: 

Lucintel, 2022).  

 Bireylerin günümüzde hayatın her alanında odak noktası haline 

geldiği düşünüldüğünde değişken veri basımının ve ürünlerin 

kişiselleştirilmesinin marka imajı ve pazardaki konum bakımından önemi bir 
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kez daha anlaşılacaktır. Bu anlamda değişken veri basımının basım ve yayın 

sektöründe payını arttırarak gelecekte de var olması ve yaygınlaşması 

kaçınılmaz olarak görülmektedir.  

SONUÇ 

Değişken veri basımının gelişimi dijital baskı sistemlerine ve gelişen 

teknolojiye bağlı olarak devam etmektedir. Gelinen noktada birey odaklı 

tüketime uyum sağlama çalışmaları her alanda öne çıkmaktadır. Bu 

doğrultuda, basım ve yayın alanlarında faaliyet gösteren firmalar, ürünlerin ve 

kampanyaların kişiselleştirilmesi maksadıyla doğrudan postalama ve değişken 

veri basımı alanında çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Değişken veri ile 

kurulacak sistemler sayesinde bir baskı işlemi ister 10 baskı olsun ister 10.000 

olsun, her baskıdaki bilgileri sisteme yüklenecek veriler doğrultusunda 

kişiselleştirerek her parçayı kişiye özel hale getirebilir. 

Basım ve yayın teknolojileri alanında internet ve teknolojik araçların 

gelişmesi geleneksel olarak tanımlanabilecek kitap, dergi, gazete gibi işlerin 

baskısını azaltmıştır. Değişken veri basımı gelişmekte olan bir alan olması 

sebebiyle basım ve yayın firmaları için büyük bir fırsat alanı olarak 

kullanılabilir. Basım ve yayın sektöründe özellikle dijital baskı alanında 

faaliyet gösteren firmaların çok zorlanmadan geçiş yapabileceği bir iş alanıdır. 

Sistemin karmaşık görünmesi ve bilgi eksikliği bu alana olan talebin yeterli 

seviyeye gelmemesine sebep olmaktadır. 

Değişken veri baskısı reklam ve pazarlama alanında önemli bir araç 

olarak görülmektedir. Firmaların; yaş, cinsiyet, milliyet, yaşam-iş alanı, adres, 

ilgi alanları vb. farklı kategoriler oluşturarak hedef kitlelerine doğrudan 

ulaşmasına yardımcı olur. Yapılacak kampanya veya etkinliklerden hedef 

kitlenin doğrudan bilgi sahibi olması ve firma ile etkileşime geçmesi 

sağlanabilir. Bu etkileşim ilgi alanlarında yapılan reklam ve pazarlama olması 

sebebiyle doğrudan satışa dönebilecek niteliktedir. Bunun yanında hedef 

kitlede markaya özel müşteri olma potansiyelinin arttırılması ve mevcut 

olanların da özel hissettirilerek marka bağlılığının oluşturulması sağlanabilir. 

Değişken veri kullanılarak oluşturulacak her bir ürün ve bu ürünü kullanan 

her bir müşteri marka için bir reklam ve tanıtım aracı olma görevini de 

üstlenmektedir. Marka bu anlamda herhangi bir maliyet ödemeden reklam 

yapmaya ve müşteri kazanmaya da devam etmektedir. 
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Değişken veri üretimi çok kanallı bir etkileşim sistemi kurarak 

müşterinin doğrudan kendi özellikleriyle ve tercihleriyle sisteme dâhil 

olmasını ve otomasyonu kolaylaştırmaktadır. Bu sistemin gelecekte de var 

olmasını sağlayacak en önemli özellikleri arasında sadece basılı olarak değil 

elektronik olarak da veri üretimine ve hazırlanan kişiye özel ürünlerin 

dağıtılmasına destek olmasıdır. Mobil cihazlar, e-posta, sosyal medya veya 

web üzerinden de kişiselleştirilmiş ürünlerin kullanılabilmesi bu alanı ticari 

amaç gözeten firmalar için pazarlama açısından vazgeçilmez bir alan haline 

getirmektedir.  
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GİRİŞ 

Yüzyıllar boyu insanlık cüzzam, çiçek hastalığı ve veba gibi pek çok 

salgınla mücadele etmiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden 

olan salgınlara günümüzde Korona virüs, diğer bir adıyla Covid-19 da 

eklenmiştir. Virüs ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin‟in Vuhan 

Eyaleti‟nde görülmüştür. Covid-19, hastalar üzerinde yapılan bazı 

araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020‟de tanımlanabilmiş (Anonim, 2021) ve 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilmiştir.  

Covid-19 neredeyse dünyanın tamamını etkisi altına almış ve salgınla 

mücadele kapsamında küresel düzeyde çeşitli önlemler uygulanmıştır. Bu 

kapsamda uygulanan sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları ve 

kalabalık yerlerde bulunulmaması gibi tedbirler tüketici davranışlarında da 

belirgin değişimleri beraberinde getirmiştir (Hacıalioğlu ve Sağlam, 2021: 

17). Covid-19 süreci, sosyo-ekonomik özellikleri ne olursa olsun, tüm 

bireylerin rutin alışkanlıklarının dahi değişmesine ve yeni alışkanlıklar 

kazanmalarına neden olmuştur. Tüketicilerin bu süreçte satın almada güven, 

sağlık, hijyen gibi kriterleri dikkate almaları tüketicilerde gözlenen en belirgin 

davranışlardır (Temizkan ve ark., 2021: 1312). Diğer taraftan salgın sürecinde 

tüketicilerin internet kullanım alışkanlıklarında da bir dönüşüm yaşanmıştır. 

Salgın, interneti hayatlarının bir parçası olarak gören gençlerle birlikte, orta ve 

üzeri yaştaki bireylere sosyal medya kullanımı ve çevrim içi alışveriş yapma 

gibi yeni alışkanlıklar kazandırmıştır. 

Covid-19 sürecinde tüketicilerin satın alma kararlarında seçici 

davranmaları ve salgınla mücadelede uygulanan kapanmalar firmaları 

rekabette zorlamaya başlamıştır. Bu noktada e-ticaret firmalar açısından yeni 

bir kazanç kapısına dönüşmüştür. Günümüzde tüketici istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde ürün ve hizmet sunumları önemli hale gelmiştir. Bu 

durumda tüketici davranışlarının izlenmesi ve tüketici isteklerinin net olarak 

ortaya konulması gerekir. Bu istek ve beklentiler ise tüketiciyi iyi tanıyarak ve 

tüketici davranışlarını doğru analiz ederek karşılanabilir. Bu nedenle 

pazarlama faktörleri ve uyarıcılara tüketicilerin gösterdikleri reaksiyonun 

incelenmesi gerekmektedir (Durmaz ve ark., 2011: 116). Firmaların günümüz 

koşullarındaki dijitalleşmenin gerekliliğini kabul ederek, dijital pazarlama 

araçlarını kullanmaları ve bu sayede çok fazla tüketiciye ulaşmaları rekabet 

avantajı sağlayacaktır. 
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Covid-19, tüketici davranışlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle özel 

olarak ele alınması gereken bir süreçtir (Alankuş, 2021: 103). Bu bağlamda 

covid-19‟un tüketici davranışlarına etkisini inceleyen pek çok çalışma 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda, salgın sürecinde tüketicilerin daha çok 

çevrim içi alışverişi tercih ettikleri tespit edilmiştir (Eyice Basev, 2022; 

Tekeoğlu ve Yüksek, 2021; İri, 2021; İnce ve Kadıoğlu, 2020; Keskin, 2020; 

Danışmaz, 2020; Kaynak, 2020). Salgın süresince tüketicilerin daha çok ürün 

stokladığı, sağlıklı ve uzun süre dayanıklı konserve türü yiyecekleri tercih 

ettikleri ve lüks tüketimden kaçındıkları bazı çalışmalarda ortaya konulmuştur 

(Soydan, 2022; İnce ve Kadıoğlu, 2020). Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin 

covid-19 sürecinde değişen tüketici davranışlarını ve bu değişimin dijital 

pazarlama uygulamalarına etkisini daha önce yapılan çalışmalardan hareketle 

ortaya koymaktır. Çalışma sonuçlarının, salgın sürecinde işletmelerin 

sektördeki rekabete ayak uydurabilmek için, sürekli değişim halinde olan 

tüketici davranışlarına yönelik pazarlama stratejilerini belirlemelerine katkı 

sağlaması ümit edilmektedir. 

 

1. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Tüketici, kendisinin ve içinde bulunduğu çevrenin istek ve 

ihtiyaçlarından etkilenerek bir ürün ya da hizmeti satın almaya karar veren ya 

da satın alma potansiyeli taşıyan kişilerdir (Karabulut, 1981: 11). Tüketici 

davranışları, insan davranışlarının bir alt dalıdır. Dolayısıyla tüketici 

davranışlarını tam olarak anlayabilmek için, öncelikle insan davranışlarının 

açıklanması gerekmektedir (Bardakçı ve ark., 2015: 621). Tüketici 

davranışları denildiğinde ilk akla gelen, tüketicilerin satın alma davranışlarıdır 

(Deniz, 2012: 246).  

Tüketici düzenli, anlık, kısa veya uzun dönemde olmak üzere farklı 

şekillerde bir ürün ya da hizmeti satın almaya karar vermektedir. Bu nedenle 

bir ürünün tercih edilme nedenlerini gösteren standart bir davranış belirlemek 

mümkün değildir (Soydan, 2022: 3). Tüketicilerin satın alma davranışları, 

zaman ve şartlara göre değişiklik gösterebildiğinden esnek bir yapıya sahiptir. 

Tüketicinin içinde bulunduğu psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik 

faktörler tüketici satın alma davranışını etkilemektedir (Yürük, 2010: 1).  

Tüketici davranışları temel olarak, tüketicinin karar verme süreci, satın 

alma davranışı, pazarlama araçlarına tepkileri ve marka sadakatleriyle 
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ilgilenmektedir. Bu nedenle tüketici davranışı pazarlama için önemli bir 

unsurdur (Hissein, 2022: 74).  Ancak tüketicilerin satın alma kararını verirken 

her zaman rasyonel davrandıklarını söylemek mümkün değildir. Bir ürünün 

iyi özellikler taşıması ve yüksek fayda sağlaması, tüketicinin o ürünü satın 

alması için yeterli olmamaktadır (Yücel ve Şimşek, 2018: 119). Bu durum 

küresel olarak sosyo-kültürel yapının sürekli değişmesi, bu değişimin 

tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemesi ve bu etkinin tüketicilere 

göre farklılık göstermesiyle açıklanabilir (Eryılmaz ve ark., 2018: 238).  

Tüketicilerin tercihleri ve satın alma süreçleri; sosyo-kültürel, kişisel ve 

psikolojik faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca içinde bulunduğumuz bilgi 

çağının olumlu ve olumsuz getirileri de tüketici davranışlarını doğrudan ya da 

dolaylı şekilde etkilemektedir. Tüketici odaklı üretim ve pazarlama stratejileri, 

bu değişim sürecinde firmaları başarıya götürecek yegâne yol olarak 

görülmektedir. Tüketicileri dikkate almayan ve isteklerine kayıtsız kalan 

işletmeler ise rakiplerinin gerisinde kalmaya razı olmalıdır (Turunç ve Yetkin, 

2020: 459).  

 

1.1. Sosyo-Kültürel Faktörler 

Tüketici davranışları, sosyo-kültürel olarak çok fazla faktörden 

etkilenmektedir. Tüketicinin kültürel değerleri, bağlı bulunduğu sosyal sınıf, 

referans grupları ve aile; tüketicilerin ürün ya da hizmet satın alma kararını 

etkileyen sosyo-kültürel faktörlerdendir.  

Kültür: Kişi, alışılagelmişin dışında farklı bir davranışta bulunup 

yadırganmamak için değer yargılarını gözetir. İşte bir toplumu oluşturan 

bireylerin öğrenilmiş bu davranışları kültür olarak tanımlanmaktadır (Şahin ve 

Akballı, 2019: 44). Alt kültür ise, toplumda yaşama tarzı diğer topluluklardan 

farklı olan ayrı bir topluluktur. Her bir topluluk üyesinin birer tüketici olduğu 

düşünüldüğünde, alt kültür etrafında birleşen grupların ortak bir tüketici 

davranışı sergileyeceği görülmektedir (Özsungur ve Güven, 2017: 130).  

Sosyal sınıf: Toplumu oluşturan bireylerin eğitim, meslek ve gelir gibi 

özellikleri itibariyle oluşturdukları hiyerarşik sıralama sosyal sınıf olarak 

tanımlanmaktadır. Aynı sosyal sınıfa üye tüketiciler benzer harcama, tüketim 

ve tasarruf eğilimi göstermektedirler (Şahin ve Akballı, 2019: 46). 

Referans grupları: Danışma grubu olarak da nitelendirilen referans 

grupları, bireylerin düşünce, değer yargısı ve davranışlarını etkileyen topluluk 
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olarak ifade edilmektedir (Cennet, 2021: 27). Referans grupları; aile, arkadaş, 

komşu ve meslektaş gibi doğrudan ilişkilerin olduğu yakın çevre ile doğrudan 

ilişkisinin olmadığı oyuncu, şarkıcı ve sporcu gibi yan kişilerden oluşmaktadır 

(Yıldırım, 2016: 219). Referans grupları, bilgilendirici, normlara uymaya 

zorlayıcı ve kimliklendirici olmak üzere üç şekilde tüketici davranışlarını 

etkilemektedir. Bilgilendirici etki, kişinin günlük konuşmalardan ve 

ilişkilerden edindiği bilgiler ışığında, ürünlerle ilgili olumlu ya da olumsuz 

çıkarımlar yapmasıdır. Normlara uymaya zorlama, kişiden grup normlarına 

uygun davranış sergilemesinin beklenmesidir. Kimliklendirici etki ise, grup 

üyelerinin birbirine benzer davranışlar sergilemesiyle ilgilidir (Odabaşı ve 

Barış, 2007: 237). 

Aile: Toplumu oluşturan en temel yapı taşı aile olup, aynı ailedeki 

bireyler satın alma sürecinin tüm aşamalarında birbirinden etkilenmekte ve 

birbirlerinin kararlarını değiştirebilmektedir (Durmaz ve Bahar, 2011: 66). 

Ailenin sergilediği tavır, neyin nasıl tüketileceği, hangi şekilde tüketim 

gerçekleşirse daha bilinçli davranılacağı gibi konularda tüketme becerisini 

geliştirmektedir (Ersoy ve Sarıabdullahoğlu, 2010: 69). Ayrıca aileye ait 

ikamet yeri, nüfus yapısı ve çalışan sayısı gibi özellikler de tüketici 

davranışlarını doğrudan etkilemektedir (Cennet, 2021: 28).   

 

1.2. Kişisel Faktörler 

Tüketiciyi birbirinden ayıran kişisel özellikler, onun satın alma 

davranışları üzerinde de belirleyici bir role sahiptir. Cinsiyet, yaş, medeni 

durum, eğitim ve gelir düzeyi tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörler 

olarak sıralanabilir. 

Cinsiyet: Toplumu oluşturan bireylerden cinsiyetine göre davranışlar 

sergilemesi istenmektedir (Vatandaş, 2007: 30). Bu durum eğitim, eş ve iş 

seçimi gibi önemli konularda olabileceği gibi, gün içinde alınacak kararlarda 

da söz konusu olabilir (Eryılmaz ve Kılıç, 2021: 3). Bireyin kadın veya erkek 

olması, satın alacağı ürün ve marka seçimini etkileyen önemli bir faktördür.  

Yaş: Farklı yaş grubundaki tüketicilerin farklı ürünlere karşı talep 

oluşturdukları söylenebilir. Tüm yaş gruplarında ihtiyaçlar ve istekler farklılık 

gösterdiği için bunları tatmin edecek mal ve hizmetlerin türü de değişmektedir 

(Çakır, 2006: 71).  
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Medeni durum: Evli ve bekâr olan birey arasında farklı tüketim 

alışkanlıkları söz konusudur. Bekâr olan tüketiciler sadece kendi ihtiyaçlarına 

yönelirken, evlilikle birlikte ihtiyaçlar çeşitleneceğinden diğer aile 

bireylerinin istekleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmaya 

başlanmaktadır (Cennet, 2021: 33). 

Eğitim: Kişinin toplumdaki konumunu belirleyen eğitim, bir ürüne 

yönelik satın alma davranışlarını da etkilemektedir. Yüksek eğitim düzeyine 

sahip tüketiciler özellikle teknik özellikleri olan ve çok çeşitli özelliği bir 

arada barındıran ürünleri daha fazla tercih etmektedir (Bozoğlu, 2019: 44). 

Gelir:  Düşük gelirli tüketiciler, ürün ve hizmetin uygun fiyatlı ve 

ikame olma özelliklerine göre satın alma kararları vermektedir. Buna karşılık, 

yüksek gelirli tüketiciler satın alacağı ürün ve hizmetlerde güven, kalite, 

estetik gibi özellikleri de dikkate almaktadır (Özsungur ve Güven, 2017: 136-

137). 

 

1.3. Psikolojik Faktörler 

Psikolojik faktörler, tüketicileri bir ürün ya da hizmeti satın alma 

konusunda harekete geçiren içsel güç olarak nitelendirilebilir. Güdüleme 

(motivasyon), algılama, kişilik ve öğrenme tüketici davranışlarını 

şekillendiren önemli psikolojik faktörler arasında yer almaktadır.  

Güdüleme: Güdü, belirli bir hedefi gerçekleştirmesi için tüketiciye 

enerji gönderen, uyarılmış gereksinim olarak ifade edilmektedir (Bozoğlu, 

2019: 47). Dolayısıyla, tüketicinin bir ürünü satın alma kararı vermesi için 

herhangi bir şekilde güdülenmesi gerekmektedir (Aslan, 2013: 10). 

Tüketicinin satın alma güdüsü çevreye dikkati, bilgi edinmesi ve karşılaştırma 

yapmasını sağlayan uyarıcılar sayesinde ortaya çıkmaktadır (Özmen, 2019: 

27-28). 

Algılama: Bir konuyla ilgili elde ettiği duyumlar sonucu, konuyu 

kavrama ve yorumlama biçimi algılama olarak tanımlanmaktadır (Şahin ve 

Akballı, 2019: 53). Tüketicilerin satın aldığı ürünlerle ilgili fiyat, kalite, 

ambalaj gibi beklentileri aslında algılamanın bir sonucudur.  

Kişilik: Tüketici davranışlarına etki eden psikolojik faktörlerin tamamı 

kişilik kavramı altında birleşmektedir. Kişilik, bireye ait yetenekleri, ilgi 

alanlarını, konuşma şeklini, görüntüsünü ve çevresiyle uyumunu belirleyen 

önemli bir faktördür. Bir tüketicinin alışkanlıkları, yaşam tarzı ve olaylara 
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bakış açısı gibi onu diğer tüketicilerden ayıran özellikleri, onun ürün ve 

hizmetleri satın alma tercihlerine de yansımaktadır (Bozoğlu, 2019: 46).  

Öğrenme: Bireyler doğdukları andan itibaren çevreleriyle iletişim 

halindedir. Tüm bu iletişimler sonucu tüketiciler deneyim kazanmakta ve 

deneyimlerini yaşamlarının tüm alanlarına dâhil etmektedirler. Öğrenme de, 

çevreyle olan bu etkileşim sonucu düşünce, duyuş ve davranışta meydana 

gelen değişiklik olarak adlandırılmaktadır (Elden, 2003: 2). Tüketici, öğrenme 

sonucunda bir ürün ya da hizmetle ilgili olumlu bir kanıya varmış ve bu 

düşüncesi bir satın alma davranışına dönüşmüşse, bu durum rakipler açısından 

dezavantaj yaratacaktır (Aslan, 2013: 10). 

 

2. DİJİTAL PAZARLAMA  

Geleneksel pazarlama yöntemlerinin uygulandığı dönemlerde insanlar 

en temel ihtiyaçlarını belirleyip, o ihtiyaçlarını karşıladıklarında kendileri için 

yeterli olacağına inanmıştır. Ancak zaman içinde kaynaklar arttıkça insanların 

ihtiyaçları da artmış, karşılanan her bir ihtiyaç yeni ihtiyaçları doğurmuştur 

(Alankuş, 2021: 97). Diğer taraftan iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmelerle birlikte yeni pazarlama yöntemleri uygulanmaya başlamıştır. Bu 

yeni pazarlama anlayışı, firmalara ürünlerinin internet aracılığıyla küresel 

düzeyde sunum ve satışını gerçekleştirebilme imkânı tanımaktadır.   

Dijital pazarlama, dijital kanallar yardımıyla ürün ve hizmetleri 

tüketicilerle buluşturmak için günümüzde çok yaygın kullanılan bir pazarlama 

uygulamasıdır. Dijital pazarlama, tüketicilerin dijital temas noktaları ile 

firmaların müşteriye ilgili içeriği sağlamak için kullandıkları dijital konuşma 

arayüzleri arasında kritik bir köprü sağlar (Şekil 1). Tüketiciler internet 

siteleri ve sosyal medya gibi iletişim kanallarını kullanarak satın almak 

istedikleri ürüne ulaşabilirken; firmalar dijital reklam, dijital pazarlama gibi 

iletişim kanallarıyla daha fazla müşteriye ulaşmanın yolunu aramaktadır. 

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamayla karşılaştırıldığında; hız, 

hedefleme, etkileşim, ölçümleme, maliyet ve optimizasyon özellikleri 

bakımından işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Dijital pazarlamanın 

avantajları nedeniyle, günümüzde pek çok işletme dijital pazarlamaya yönelik 

önemli yatırımlar yapmaktadır. 
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Şekil 1: Dijital pazarlama (Wymbs, 2011) 

 

Hız: Teknolojiyle birlikte yaşamın her alanında hız önem kazanmıştır. 

Müşterilerin istek ve beklentileri sürekli değişmekte olup, müşteriler bir an 

evvel isteklerini karşılama ihtiyacı duymaktadır. Bu değişimin farkında olan 

firmalar müşteriye en hızlı şekilde ulaşabilmek için interneti tercih etmekte, 

bu da dijital pazarlama sürecini hızlandırmaktadır.  

Hedefleme: Firmalar, pazarlama ve satış hedeflerini ulusal veya 

uluslararası ölçekte koyabilirler. Örneğin geleneksel pazarlamada, bir 

televizyon reklamı her kanalda aynı şekilde yayınlanmaktadır. Oysa dijital 

pazarlamada, her tüketici profiline göre farklı paylaşımlar yapmak 

Hedef Kitle 

Firma 

Dijital Pazarlama 

Sosyal ağlar, arama motorları, mobil 

uygulamalar, e-ticaret, e-posta 

Hedef kitle 

iletişim 

kanalları 

Dijital reklamcılık, pazar araştırması, e-

posta, e-tasarım, kanal entegrasyonu, 

optimizasyon, arama motoru, e-ticaret 

entegrasyonu, içerik geliştirme 

Firma kitle 

iletişim 

kanalları 
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mümkündür. Bir ürünün reklamı, o ürünü satın almış kişileri değil de 

internette araştıran kişileri hedef alarak yapılabilir. Diğer bir ifadeyle, 

tüketicinin yaşı, cinsiyeti, ilgi alanları gibi pek çok açıdan hedefleme 

yapılabilir, farklı pazarlama yöntemleri uygulanabilir (İnal, 2019: 9). 

Etkileşim: Sınırlı ve kısıtlayıcı bir iletişim biçimi olarak nitelendirilen 

geleneksel medyanın aksine, bireye daha aktif olma imkânı sunan yeni medya 

ortamları günümüzde giderek daha yaygın hale gelmektedir (Aydoğan ve 

Kırık, 2012: 59). Başka bir deyişle, sadece tek taraflı iletişimin söz konusu 

olduğu geleneksel medya araçları yerini, çift yönlü iletişim kurma imkânı 

sağlayan yeni medya araçlarına bırakmıştır (Tokatlı, 2016: 878).  

Ölçümleme: Dijital pazarlama; reklam yatırımının getirisini gösteren, 

reklamlara anlık müdahaleye olanak sağlayan, müşterilerin beklenti ve 

tercihleri hakkında bilgi veren uygulamalardır (Koçer ve Yılmaz, 2019: 34). 

Bu yönüyle dijital pazarlama, tüketici tutumunun hızlı ve kolay bir şekilde 

ölçümlenebilmesini sağlamaktadır.  

Maliyet: Firmaların pazarlama stratejilerini belirlerken dikkat ettikleri 

temel kriterlerin başında maliyet gelmektedir. Geleneksel medya 

reklamlarında yüksek maliyetler söz konusudur. Özellikle prime time bir 

saatte televizyon kanalına reklam vermenin maliyeti oldukça yüksek olacaktır 

(İnal, 2019: 11). Dijital pazarlama araçları ise daha düşük maliyetlerle büyük 

kitlelere ulaşabilmeyi mümkün kılmaktadır. Dijital mecralarda ürün ve 

hizmetler tanıtılırken, aynı zamanda firmanın satış sonrası hizmetleri de 

sunulmaktadır. Böylece, tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili geri 

bildirimlerini kolayca iletebilecekleri bir ortam sağlanabilmektedir (Erdoğan, 

2020: 32). 

Optimizasyon: Dijital pazarlama yöntemleriyle, firmaların bir anda 

değişebilmeleri mümkün hale gelmiştir. Çünkü dijital pazarlamada, 

reklamların firma açısından beklentiyi karşılayıp karşılayamadığı kolayca 

takip edilebilmektedir. Firma etkisi olumlu olan reklamlara yatırımlarını 

arttırılabilir (İnal, 2019: 11). Bu nedenle firmalar, dijital pazarlamayla çok 

fazla zaman ve para kaybı yaşamadan dünyadaki yeniliklere uyum 

sağlayabilirler.   

 

 



 
 29 

3. COVİD-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ 

DİJİTAL PAZARLAMAYA ETKİSİ 

Dünyanın sürekli bir değişim ve dönüşüm halinde olması, işletmeleri iç 

ve dış çevrelerinde meydana gelen değişimlere ayak uydurmak durumunda 

bırakmaktadır. İşletmelerin bu gelişmelere uyum sağlayamamaları halinde, 

rekabet güçleri azalacağından bir takım ekonomik riskler söz konusu 

olabilecektir (Güven, 2020: 253). Günümüzde işletmeler pazarlama 

stratejilerini belirlerken, dijitalleşmeye yönelik uygulamaların da 

güçlendirilmesi önemlidir. Pazarlamada yaşanan bilişim ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerin yanı sıra, öngörülemeyen ve aniden ortaya 

çıkan olaylar veya bazı olağan dışı durumlar, tüketicilerin satın alma 

alışkanlıklarını ve harcama eğilimlerini önemli şekilde etkilemektedir (İri, 

2021: 571).  

Covid-19 beraberinde getirdiği korku, endişe ve tedirginliklerle 

tüketicilerin satın alma davranışlarını büyük ölçüde değiştiren bir süreçtir. 

Covid-19 sürecinde, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan tarım ve 

gıda ürünlerini tüketmeye yönelik ciddi bir eğilim olmuştur. Tüketiciler 

izolasyon tedbirleriyle birlikte öncelikle temel ihtiyaçlara odaklanmış, virüs 

riskinden korunabilmek için de kalabalık yerlerden ve özellikle perakende 

satış noktalarından uzak durmaya çalışmışlardır (Kılıç ve Eryılmaz, 2022: 73). 

Virüsün bulaşma riskinin yüksek olması, mutasyona uğraması, net bir 

tedavinin olmaması gibi nedenlerden dolayı evden eğitim, esnek ve evden 

çalışma, ticari faaliyetler ve sosyalleşme gibi günlük işlerin dijital mecralarda 

karşılanmaya başlaması salgınla mücadelede en etkili yol olmuştur.  

Tüketiciler sosyal mesafeyi koruyarak, bulaşma riskini önlemek 

amacıyla bu süreçte fiziksel alışverişten daha çok çevrim içi alışverişe 

yönelmişlerdir. Salgın sürecinde tüketiciler ürün-fiyat karşılaştırmasına daha 

çok vakit ayırırken, mobil uygulamaların indirilme sayıları neredeyse iki 

kattan fazla artmıştır (İri, 2021: 578). Covid-19 salgını küresel boyutta birçok 

sektörü olumsuz yönde etkilerken, e-ticaret dünyasında genişleme yaratmıştır. 

Zaten dijitalleşmeye yönelik dönüşüm başlamışken; salgın sürecine adapte 

olmayı başarabilen firmalar daha fazla öne çıkmıştır. Dünyada salgının 

etkilerinin en fazla hissedildiği Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında e-ticaret 

yoluyla perakende tüketimi canlanmıştır (Anonim, 2020). Salgın sürecinde 

gıda ve gıda takviyeleri başta olmak üzere, temizlik malzemeleri, kişisel 



 
30 FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 2 

bakım, kitap ve hobi ürünlerinin çevrim içi satışları tüketiciler tarafından çok 

fazla tercih edilmiştir.  

Covid-19 sürecinden her işletme eşit oranda etkilenmemiştir. Dijital 

uygulama alanları kısıtlı olan kafe ve restoran, turizm, karayolu ve havayolu 

işletmeciliği salgından en olumsuz etkilenen sektörler olmuştur. Bazı 

işletmelerin faaliyetleri bir anda durmuş, işletme sahibi ve çalışanlar 

ekonomik kayıplar yaşamıştır. Salgınla mücadele kapsamındaki karantina 

uygulamaları sonrasında da turistik seyahat planlarının iptal edilmesi turizm, 

kara ve havayolu işletmelerini ekonomik olarak zorlamıştır. Karantina 

sürecinde, insanların bulaşma riskinden dolayı çevrim içi yemek siparişi 

vermekten kaçınmaları ve hatta ekmeklerini dahi evlerinde yapmaları bazı 

restoran ve kafelerin tamamen kapanmasına neden olmuştur. Bulunduğu 

sektör dışında daha önce herhangi bir girişimi olmayan işletmeciler için 

salgının ve dijital dünyanın gerekliliklerine yönelik pazarlama uygulamaları 

çıkar bir yol olmuştur. 

Covid-19‟la birlikte pek çok işletme karantina sürecinde faaliyetlerini 

durdurduğundan, işletmeler geleneksel pazarlama yatırımlarında da 

kısıtlamaya gitmişlerdir. Buna karşın salgın sürecince bireylerin internet 

kullanım sürelerinin uzaması sebebiyle firmalar, müşteri kitlelerine ulaşmak 

için dijital reklam harcamalarını artırmışlardır (Çetiner ve Özer, 2021: 415). 

Salgının başlangıcında tüketiciler sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik yaklaşım sergilerken, ilerleyen süreçte ihtiyaç ve isteklerin 

çeşitlenmesiyle firmalar dijital reklam yatırımlarını artırmışlardır (Yurdakul 

ve ark., 2020:224). Bu süreçte sosyal medya, e-posta, banner, pop-up, içerik 

sponsorları ve arama motoru reklamları firmaların en fazla kullandıkları dijital 

pazarlama araçlarındandır.  

Sosyal medya reklamı: Çevrim içi toplulukları ve sosyal medya 

platformlarını kullanarak yapılan bir pazarlama uygulamasıdır. Sosyal medya 

kanalları işletmelerin ürün ya da hizmetlerle ilgili mesajlarını iletebildikleri ve 

bu mesajları geniş kitlelere yayabildikleri ve bu sayede marka imajlarını 

yönetebildikleri destekleyici araçlardır (Alan ve ark., 2018: 497). Ayrıca bu 

kanallar aracılığıyla müşteri edinme maliyeti azalmaktadır (Alan ve Köker, 

2022: 139). İşletmeler sosyal medya kanalları aracılığıyla takipçileriyle sohbet 

edebilmekte ve etkileşimi devam ettirebilmektedir. Bu etkileşim sayesinde, 
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mevcut müşterilerde sadakat duygusu oluşturulabilir, potansiyel müşterilere 

de ürünlerle ilgili bilgi verilebilir (Coşkun ve Şener, 2020: 29).  

Covid-19 süresince sosyal medya kullanımı giderek yaygınlaşmış, 

farklı sosyo-demografik yapıdaki tüketiciler sosyal ağları aktif olarak 

kullanmaya başlamıştır. Bu nedenle farklı ve çok sayıda tüketiciye 

ulaşabilmek için firmaların sosyal medya reklamlarına daha fazla yatırım 

yapmaları önemli hale gelmiştir. Tüketiciler sosyal medya platformları 

aracılığıyla bir üründen memnuniyet ya da şikâyetini paylaşabilmekte, ürünle 

ilgili deneyimleri diğer tüketicilerin satın alma davranışını 

etkileyebilmektedir. Bu durum firmaların tüketici istek ve beklentilerine 

uygun ürün ve hizmet ortaya koymalarını, ayrıca satış sonrasında da 

tüketicilerin yaşayabilecekleri muhtemel bir sorunda çözüm odaklı bir 

yaklaşım sergilemelerini gerekli kılmaktadır. 

E-Posta reklamı: Ürün,  hizmet ya da markanın tanınırlığını artırmak 

için e-posta hesaplarına gönderilen çevrim içi reklamlardır. Tüketiciler 

internete bağlandıklarında genellikle ilk iş olarak e-posta hesaplarını kontrol 

ettikleri için, e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen reklamların etkinliği 

yüksektir (Gönül, 2020: 41). Covid-19 sürecinde de firmalar e-ticaret 

yapılanmalarını artırmış ve izinli oldukları veri kaynaklarını aktif bir biçimde 

kullanmaya başlamışlardır. Salgın süresince e-posta pazarlaması yoğun olarak 

kullanılan dijital reklamlardan biri olmuştur (Sucu, 2020: 563). 

Banner reklam: Bir ürün ya da hizmetin duyurulması ve satışının 

artırılması için yüksek ziyaretçi sayısı olan web sitelerine verilen reklam 

uygulamasıdır (Bulunmaz, 2013: 7).  

Pop-Up reklam: Kullanıcının internette bulunduğu pencerenin önünde 

reklam amaçlı açılan yeni bir penceredir. Kullanıcı otomatik olarak açılan 

pop-up reklamlarını ayrı bir web sayfası şeklinde görmektedir. Burada amaç, 

kullanıcıyı istenilen web sitelerine yönlendirmek (Yaman ve Erdaş, 2021: 

1826) ve potansiyel müşterilere ulaşmayı sağlamaktır. 

İçerik sponsorları: Hedef kitleyle iletişim kurmak ve çok sayıda 

müşteri kazanabilmek için, devamlı olarak içerik üretmeye ve bu içerikleri 

paylaşmaya odaklanan pazarlama şeklidir. İçerik sponsorları, bir taraftan yeni 

müşteriler kazanmak, diğer taraftan mevcut müşterileriyle uzun dönemde de 

etkileşim sağlamak isteyen işletmelerin kullandığı bir pazarlama aracıdır 

(Benli ve Karaosmanoğlu, 2017: 31). 
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Arama motoru reklamları: Demografik özelliklere, ilgi alanlarına, 

bulunulan ülkeye, internette aktif olunan zamana göre firmaların ürünlerini 

satabilecekleri müşterilere odaklandıkları reklam türüdür. Akyol ve Yengin 

(2018: 138)‟e göre, sosyal medya ve arama motoru reklamları birlikte 

çalışmak için etkili bir yöntemdir. Sosyal medyadaki görüntüleme, beğenme 

ve kaydetme gibi unsurların sağladığı etkileşim, sosyal medyadaki arama 

motoru reklamlarını avantajlı hale getirmektedir. 

Covid-19 süreci tüm dünyaya ne kadar hızlı bir yaşamsal dönüşüm 

olabileceğini ispatlamıştır. Şartlara göre tüm rutinlerin değişebileceği, 

alışkanlıkların nasıl adım adım terk edilebileceği bir kez daha herkesçe 

görülmüştür. Yeni yaşam tarzı ve yeni alışkanlıkların da bir anda eskiye 

dönmesi beklenemez. Hele ki dijitalleşmenin insan hayatına bu kadar entegre 

olmasıyla, genç ve yaşlı tüm bireyler dijital ortamda farklı bir yaşam alanı 

kurmuşken eskiye dönmek hiç kolay görünmemektedir. Dijitalleşme, 

firmaların sürekli değişen tüketici isteklerine mümkün olan en hızlı şekilde 

cevap vermesini gerektirmektedir. Çünkü salgın sürecinde alternatif ürün ve 

hizmetlerin hızlı ve kaliteli şekilde tüketiciye ulaştırılması rekabette son 

derece önemlidir.  

Her ürün ya da hizmetin hedef kitlesi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla 

hangi ürün ya da hizmet kimi hedef alıyorsa, söz konusu kitlenin en fazla 

kullandığı dijital mecraların belirlenmesi gerekir. Bu nedenle özellikle 

tüketiciler arasındaki iletişimin bu kadar güçlü olduğu, bir tüketicinin 

diğerinin satın alma kararını değiştirebildiği salgın sürecinde firmaların da bu 

dönüşüme dâhil olmaları şarttır. Tüketici odaklı bir dijital dönüşümü başarmış 

işletmelerin bu süreçten büyümeyle çıkacağı açıktır.  
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GİRİŞ 

Satın alma sürecinin pazarlama literatürüne göre ilk aşaması “ihtiyacın 

oluştuğunun farkına varılması” iken, günümüzde ihtiyaç kavramı değişerek, 

gereksinimlerin sosyal, psikolojik, ekonomik ve kişisel faktörler tarafından 

belirlendiği bir süreç haline gelmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bir ürüne 

yönelik ihtiyacın ortaya çıkması, ancak o ürünün arızalanması veya verimlilik 

ve etkinlik bakımından önemli ölçüde performansının düşmesi neticesinde 

gündeme gelmekteydi. Ancak, farklılaşan tüketim anlayışıyla birlikte klasik 

ihtiyacı belirleme süreci değişmiş; kullanımdaki ürünlerin işlevsellik ve 

performansları ihtiyaçları karşılamasına rağmen, bir üst modelin piyasaya 

sürülmesiyle birlikte yeni ürünün satın alınması yoluna gidilmiştir. Bu 

anlamda, tüketimin ihtiyaçtan ziyade, neredeyse bir yarış haline gelmesinde; 

reklam ve pazarlama tekniklerinin yoğun bir şekilde kullanılarak, tüketim 

alışkanlığı ve ihtiyaç belirleme sürecindeki algılarda önemli değişikliklere yol 

açılmasının rolü büyüktür. Bununla birlikte, yeni ürün satın alma ihtiyacının 

belirlenmesinde meydana gelen algı değişikliği neticesinde tüketime ayrılan 

kaynakların muazzam derecede arttığı değerlendirildiğinde, bu anlamda 

kullanılan kaynakların ve elde edilen fayda etkinliğinin incelenmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Yeni ürün satın alma veya mevcut ürünün yenisi ile değiştirilmesinde 

öncü etken olan teknoloji hızla gelişirken, günlük ve iş hayatında yoğun bir 

şekilde kullanılan kitle iletişim araçları da bu gelişimden önemli oranda 

etkilenmiştir. Günlük hayatta kullandığımız birçok ürün ilerleyen teknoloji ile 

gelişip değişim gösterirken, süreçten en çok etkilenen alan iletişim sektörü 

olmuştur. Bu anlamda gündelik yaşamın içinde başrolü oynayan iletişim, 

teknolojik gelişmeye paralel olarak üretim-tüketim bloğunda hem satış 

rakamları hem de sahip olduğu ekonomi ile önemli bir yer almaktadır.  

Günümüzde lüksten çok bir ihtiyaç halini almış bulunan cep telefonları, 

bugünkü adıyla akıllı telefonlar, yüksek teknolojisi sayesinde günlük hayatı 

kolaylaştırırken sosyal hayata dair sağladığı imkanlarla yeri doldurulamaz bir 

cihaz haline gelmiştir. Farklı cihazlarda yapılan işlemlerin gelişen teknolojiyle 

beraber bütünleşmiş tek bir cihazda toplanması telefonların önemini oldukça 

arttırmıştır. Televizyondan bilgisayara, müzik çalardan not defterine daha 

birçok özelliği barındıran, hatta kredi kartı yerine de kullanılabilen akıllı 
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telefonlar bazılarının çalışma ofisi bazılarının ise dinlenme aracı haline 

dönüşmüş durumdadır.  

Hayatımızın içindeki etkisi gittikçe artan akıllı telefon dünyasında bazı 

markalar, ürün kalitesi, teknik özellikleri ve sunduğu imkanlarla birlikte 

kişiler üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. Medyanın da oluşumunda 

pay sahibi olduğu marka imajı sayesinde markanın gücü ve popülaritesi, o 

markayı taşıyan kişide markanın prestijine ve özelliklerine sahip olduğu 

hissini oluşturmaktadır. Örnek olarak üst düzey bir yaşam standardına sahip 

kişinin kullandığı telefon markasına hemen her seviyedeki insanın 

erişebilecek olması, bireylerde o markaya sahip olarak benzer saygınlığa sahip 

olabileceği algısını oluşturmaktadır. Markanın sağladığı bu psikolojik etkenin 

oluşumunda sosyal çevrenin etkisi büyük olmakta ve gelir durumu ne olursa 

olsun bu ruhsal tatmini önemseyen kişiler için, ödenen bedelin önemi 

bulunmamaktadır.  

Bu çalışma ile akıllı telefon satın almada marka sadakati ve marka 

sadakatini etkileyen faktörlerden müşteri memnuniyeti, kullanım kolaylığı, 

teknik özellikler, marka imajı, kalite ve fiyatın etkileri yapısal eşitlik 

modeliyle analiz edilecektir. Bireylerin bilinçlendirilmesi sayesinde ihtiyacın 

ötesinde farklı sebeplere dayanan tüketim alışkanlıklarının değişmesi, bu 

sayede ülke ekonomisin yüksek ithalat rakamlarıyla uğradığı zararın 

engellenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

 

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Literatürde ulusal ve uluslararası alanda, konu hakkında birçok çalışma 

yapılmış olup önemli ve araştırma konusuna daha yakın olanlar aşağıda 

belirtilmiştir. Araştırmaya konu olan akıllı telefonların, gelişen teknolojiyle 

birlikte her geçen gün hayatın içinden yeni roller üstlendiği günümüzde, 

tüketicilerin cep telefonu tercihlerinin de her bir çalışma ile yıllara orantılı 

olarak ne derece değişikliğe uğradığını literatürde de sunulan çalışmalar ile 

görmek mümkündür. 

Ulusal alanda konuya yönelik yapılmış çalışmalar ve uyguladıkları 

yöntemler ile elde edilen sonuçları kısaca aşağıda açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Akyüz (2009), Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 8 

merkez ilçede yaşayanların araştırma evrenini oluşturduğu çalışmasında, 500 
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kişiyi örneklem olarak belirleyerek, marka bağlılığının tüketici satın alma 

kararındaki etkisini incelemiştir. Tüketicilerin sonraki cep telefonu satın 

alımlarında şu anda kullandıkları telefon markasını tekrar tercih edip 

etmeyeceklerinin o markaya olan bağlılık göstergesi olacağı, dolayısıyla da 

tüketicinin markaya olan güveninin bu şekilde anlaşılacağı yazar tarafından 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde çapraz tablolar, ki kare testi ve 

Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre kullandığı cep 

telefonu markasına bağlı olanların büyük bir çoğunluğu telefonları ile ilgili 

sorulan neredeyse tüm cevaplara olumlu yönde cevaplar vermişlerdir. 

Araştırmaya göre marka sadakati açısından en çok tercih edilen markalar 

sırasıyla Nokia, Samsung ve Sony Ericsson markalarıdır. Çalışmanın yapıldığı 

yıl dikkate alındığında cep telefonu tercihlerinin gelişen teknolojiye birlikte 

ne kadar değiştiği göz önüne serilmektedir. 

Değerli (2010), çalışmasında cep telefonu seçiminde etkili olan 

faktörleri araştırmıştır. İstanbul ilinde bulunan 1.Levent, Mecidiyeköy, 

Beşiktaş, 4.Levent ve Kağıthane semtlerinde yaşayan kişiler çalışmanın 

evrenini oluşturmuştur. 3G teknolojisinin önemi öncelikli olarak araştırılmış 

ve müşterilerin değer verdikleri özelliklerin neler olduğu konjoint analizi ile 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada marka, 3G özelliği, fiyat ve konuşma 

süresi özellikleri dikkate alınarak 18-45 yaş aralığındaki 135 kişi ile yüz yüze 

yapılan mülakatlar sonucu veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda cep 

telefonu kullanıcıları için fiyat unsurunun satın alma sırasında en önemli 

özellik olduğu, bu özelliği 3G‟nin takip ettiği görülmüştür. Daha önce yapılan 

çalışmalarla kıyaslandığında da markanın öneminin azaldığı ve optimum 

fiyatla sunulan yeni teknolojilerin pazarda var olduğu görüşü savunulmuştur.  

Külahlı (2016), tüketici ilgilenimi, müşteri memnuniyeti ve marka 

sadakati arasındaki ilişkiler başlıklı çalışmasında akıllı telefon ve parfüm 

ürünleri üzerine araştırma yapmıştır. Yazar tüketicilerin ürün ilgilenim 

düzeylerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini ve müşteri 

memnuniyetinin marka sadakati üzerindeki etkisini akıllı telefon ve parfüm 

ürünleri özelinde ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada kullanılan veriler 

Balıkesir üniversitesindeki 665 öğrenciden anket yolu ile elde edilmiştir. 

Çalışmanın sonucuna göre akıllı telefon ve parfüm grubunda tüketici ilgilenim 

boyutlarından ilgi, hata olasılığı ve hedonik değerin memnuniyet üzerinde 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, müşteri memnuniyeti ve marka 
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sadakati arasındaki beklenen ilişkiler sınanmış ve literatürle uyumlu sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Sağlam (2016), tüketicilerin markaya duyduğu güven, marka 

bağımlılığı ve satın alma ilişkisi üzerine yapmış olduğu çalışmada, hızla 

gelişen teknoloji çağında değişime ayak uydurabilen markaların ayakta 

kalabileceği ve daha fazla müşteriye ulaşabileceği üzerinde durmuştur. 

İstanbul ilinde yaşayan akıllı telefon sahiplerinin araştırma evrenini 

oluşturduğu çalışmada 210 kişiye anket uygulaması yapılmış ve verilerin 

analizinde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, pearson korelasyon 

analizi ve t-testi, anova testi, levene testi gibi farklılık testlerine yer 

verilmiştir. Yazar çalışmasında akıllı telefon pazarında markaya duyulan 

güvenin ve bağlılığın pozitif etkisinin olduğunu belirtmiş ve firmaların 

markalarına güven ve bağlılık duyan müşterilere ulaşmalarının önemli olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 

Uç (2016), marka değeri bileşenleri ile yeni ürün geliştirme arasındaki 

etkileşimin incelenmesi konulu çalışmasında, rekabetin gün geçtikçe arttığı 

teknoloji çağında işletmelerin Pazar içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

rakiplerinden farklı ürünleri piyasaya sürmeleri gerekliliğini vurgulamıştır. 

Araştırmanın ana kütlesini oluşturan Ankara ilinde ikamet eden 18 yaş üstü 

akıllı telefon kullanıcıları arasından 390 kişiye anket uygulaması yapılarak 

veriler elde edilmiştir. Yoğun rekabet koşullarında markaların tüketiciler 

tarafından farklı algılanmasını sağlayan fikirlerin ön planda tutulduğu ve 

sonrasında üretilen yeni ürünlerin tüketiciler üzerindeki etkisi üzerinde 

durulmuştur. Farklılaşmada markanın çok önemli olduğunu söyleyen Uç, 

markanın imaj, saygınlık, kalite gibi soyut anlamlar ifade ettiği ve bu sayede 

tüketicide güven duygusu oluşturduğunu değerlendirmektedir. Verilerin 

analizinde korelasyon analizi ve spearman analizi yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre en çok tercih edilen telefon markası %40 ile 

Samsung, ikinci sırada tercih edilen marka ise %29 ile Apple olmuştur. Marka 

sadakatine yönelik sorulara ise %66 ortalama ile hayır cevabı alınması, marka 

sadakatinin düşük olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Ekşi (2017), yeni ürün geliştirme sürecinde X-Y-Z kuşaklarının satın 

alma tercihlerindeki farklılıkların ve ilişkilerin incelenmesi konulu 

çalışmasında, işletmelerin yeni ürün üretme aşamasında tüketicilerin 

oluşturdukları kuşak aralıklarına göre istek ve ihtiyaçlarını belirlemesi ve 
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farklılıkların tespit edilmesiyle başarıya ulaşılabileceği görüşünü 

savunmuştur. Araştırma evrenini Trabzon ilinde yaşayan X-Y-Z kuşakları 

oluşturmaktadır ve 350 kişi örneklem sayısı olarak belirlenmiştir. Verilerin 

analizinde Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve korelasyon analizi 

kullanılmıştır. X-Y-Z kuşaklarının demografik özelliklerinin faktörler 

üzerinde farklılığı ve bu faktörlerin yeni teknolojiye sahip cep telefonlarını 

satın alma üzerindeki davranış ilişkisi incelenerek tüketici davranışları, 

tüketici karar süreci ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler 

ile kuşak kavramı, kuşakların sınıflandırılması ve kuşakların satın alma 

davranışları hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma sonucuna göre, 

katılımcıların çoğunluğunun erken yaşta cep telefonu sahibi olduğu, 3 yıl 

aralıklarla cep telefonlarını değiştirdikleri ve Z kuşağının diğer kuşaklara göre 

cep telefonuyla çok daha fazla zaman geçirdiği sonucuna ulaşmıştır.  

Kabakçı (2018), Cep telefonu cihazı pazarında marka sadakatini 

etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi konulu çalışması, 

cep telefonu pazarında marka sadakatini sağlamanın büyük önem taşıdığından 

bahsedilmiştir. Marka sadakatini etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli 

kullanılarak araştırıldığı çalışmanın verileri İzmir ilinde akıllı telefon 

kullanıcısı 319 kişiye yapılan anketler sonucu elde edilmiştir. Araştırma 

sonucunda müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli faktörün algılanan 

değer olduğu, katılımcıların cinsiyet ve yaşlarının marka sadakatini etkileyen 

faktörlerle ilişkisinde farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve uyguladıkları yöntemler 

ile elde edilen sonuçları kısaca aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

Park & Lee (2011), akıllı telefon kullanıcılarının karakteristik 

özellikleri ve akıllı telefon kullanımını zorunluluk haline dönüştüren faktörler 

konulu çalışmasında, eskiden telefonlar yalnızca arama yapmak için 

kullanılırken yeni teknolojiyle birlikte telefonların küçük bilgisayarlar halini 

aldığı görüşünü paylaşmıştır. Güney Kore‟de yaşayan 183 kişiye anket 

uygulanarak veriler elde edilmiş ve verilerin analizinde kısmi en küçük 

kareler regresyon yöntemi kullanılmıştır. Yazara göre akıllı telefon 

kullanıcıları telefonlarını yanından hiç ayırmamaktadır ve yolda, otobüste, 

yemekte hatta arkadaşlarıyla yüz yüze konuşurken bile devamlı telefona 

bakma gereği hissetmektedirler. Bu denli sık telefona bakma da bir alışkanlık 

halini almakla birlikte sosyal yaşamı ve kişi hayatını negatif etkiler hale 
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gelmiş bulunmaktadır. Sonuç olarak yazar telefon bağımlılığının kişileri 

yalnızlaştırdığını, ancak bu bağımlılığın oyun ya da alkol bağımlılığı kadar 

tehlikeli olmadığını savunmuştur. 

Lay-Lee vd. (2013), Malezya‟da yaşayan Y jenerasyonunun akıllı 

telefon almasını etkileyen faktörleri ele almıştır. Günümüzde akıllı telefonlar 

ile en çok etkileşimde bulunan yaş aralığının Y kuşağı olduğu öne sürülerek, 

Y kuşağının marka, uygunluk, bağımlılık, fiyat, sosyal etki ve ürün özellikleri 

arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Basit rassal örnekleme yöntemiyle 

Malezya‟da yaşayan 125 denek üzerinden elde edilen veriler, pearson 

korelasyon analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yazara göre 

kullanıcıların en çok dikkat ettiği unsurun ürün özellikleri olduğu ortaya 

çıkmıştır. İkinci sırada gündelik ihtiyaçları karşılamasına verilen öneme atfen 

uyumluluk özelliği, üçüncü sırada ise marka imajı, akıllı telefon seçiminde 

dikkat edilen faktörleri oluşturmuştur. Yapılan araştırma neticesinde ürün 

fiyatının satın almayı en az etkileyen unsur olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Ling vd. (2014), genç bayan tüketicilerin akıllı telefon seçimini 

etkileyen faktörler üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışma evreni olarak 

Malezya‟nın en büyük şehirlerinden biri olan Klang Valley şehrinde 

yaşayanlar seçilmiştir ve 15-29 yaş aralığındaki 179 bayan örneklemi 

oluşturmaktadır. Verilerin analizinde pearson korelasyon analizi ve çoklu 

doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Çalışmada, teknolojinin çok 

hızlı ilerlediği günümüzde iletişimin sosyal hayat içindeki etkisinden 

bahsedilmiştir. Akıllı telefon tercihinde etkili birçok faktör olmasına karşın 4 

faktörün en önemlileri olduğu vurgusu yapılmıştır. Bunlar marka imajı, 

fiyatlandırma, ürün özellikleri ve akran etkisidir. Araştırmanın sonunda 

işletmelerin, genç bayan tüketicileri anlamasında etkili olacak bu unsurlara 

dikkat ederek akıllı telefon üretimini şekillendirmelerinin yararlı olacağı 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Kim vd. (2016), akıllı telefon bağımlılığı tahminlerini öngören kişilik 

faktörleri adlı çalışmada, her geçen gün akıllı telefon kullanıcı sayısının hızla 

arttığından ve aşırı telefon kullanımının negatif etkilerinin (psikolojik ve 

fiziksel) olduğundan, hatta bir bağımlılık halini aldığından bahsetmektedir. 

Çalışmadaki veriler Hankook araştırma şirketi tarafından Güney Kore‟nin 

büyük şehirlerinde yaşamakta olan 20-49 yaş aralığındaki 4854 kişi üzerinde 

yapılan anketler sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın analizinde regresyon 
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analizi, bayes inanç ağları ve youden endeks analizi kullanılmıştır. Yazar 

neden bağımlılık kelimesini kullandığını benzer bağımlılık semptomları ile 

karşılaştırmalar yaparak anlatmaktadır. Telefon bağımlılığını madde 

bağımlılığına benzer, çevreden kendini soyutlama, dikkat dağınıklığı, geçici 

rahatlama gibi etkileri olduğunu savunmaktadır. Yazar ayrıca risk faktörünü 

azaltmanın yolunu bu problemin varlığını kişilere kabul ettirmekle, ardından 

kullanım saatlerini düzenlemekle bağımlılığın önüne geçilebileceğini 

değerlendirmektedir.  

Nikhashemi (2017), marka kişiliği ile algılanan ürün kalitesi arasındaki 

rolün tüketici davranışlarına etkisi üzerine yapılan çalışmasında, tüketici 

alışkanlıkları ve davranışlarının değişiminin mobil telefon endüstrisinin 

değişmesine sebep olduğu üzerinde durmuştur. Çalışmanın verileri 

Malezya‟da bulunan iki devlet ve iki özel üniversite öğrencileri üzerinde 

yapılan 381 anket sonucu elde edilmiştir. Verilerin analizinde ise doğrulayıcı 

faktör analizi, ki-kare testi, skewness ve kurtosis değerlerinden 

faydalanılmıştır. Marka kişiliğinin müşterinin markayı tanımlaması ve müşteri 

memnuniyeti sonucu oluştuğuna vurgu yapan yazar, tüketicideki algı 

değişimine etki eden hem direk hem de dolaylı faktörlerin olduğunu 

belirtmiştir. Sadece cep telefonu sektöründe olması çalışmanın kısıtı olarak 

görülse de, yazarın bulduğu sonuca göre marka kişiliği tüketicideki ürün 

kalitesi algısını etkilemekte ve tüketicinin markayı benimsemesinde önemli 

rol oynamaktadır.  

Syafaat (2017), Endonezya‟da marka boyutunun satın alma kararına 

etkisini konu alan çalışmasında, modern çağla birlikte iletişimin ikincil ihtiyaç 

kategorisinden çıkıp birincil ihtiyaç halini aldığını vurgulamıştır. Çalışmanın 

verileri Endonezya‟nın Solo ve Ngawi City şehirlerinde yaşayan 120 kişi 

üzerinde yapılan anketler sonucu elde edilmiştir ve çoklu doğrusal regresyon 

analizi, kolmogorov-smirnov normallik testi, t-testi ve F-testi yöntemleri 

kullanılarak analizler yapılmıştır. En büyük akıllı telefon pazarlarından biri 

olan Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri‟nden sonra akıllı telefon 

kullanımında dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Syafaat‟a göre telefon 

üreticileri çeşitli yöntemler kullanarak kendi ürünlerini ön plana çıkarmaya 

çalışmakta ve bu yarışta marka faktörü önemli rol oynamaktadır. Yapılan 

çalışmada marka boyutunun satın almaya etkisi incelenmiştir. Markalı ürünün 

sağladığı garanti, kalite farkı, markayı üreten ülkenin verdiği güven ve 
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markanın geçmişi alt faktörleri altında incelenmiş ve çıkan sonuca göre kalite 

algısı satın almayı etkileyen en önemli faktör olarak belirlenmiştir.  

Daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde; marka bağlılığı, teknik 

özellikler, yaş, cinsiyet ve kuşak faktörlerinin cep telefonu seçimindeki 

etkilerinin birçok farklı evren üzerinde araştırıldığı görülmüştür. Yukarıda 

saymış olduğumuz ve daha başka etkenlerin tamamının aslında yeni bir ürün 

satın almada kişide algı oluşuma sebep olduğu ve gerçekte ihtiyaç henüz hasıl 

olmamışken, insanların yeni bir ürün satın almaya yöneldikleri görülmektedir. 

Yapılan bu çalışmanın yeni ürün satın almaya yönelten bireysel, çevresel, 

sosyal ve ekonomik sebeplerin ihtiyacı karşılamasına yönelik olup 

olmadığının araştırılacak olması yönüyle önceki çalışmalardan ayrıldığı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca satın alma tercihinde fonksiyonel özellikler ve 

algılanan değerler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, gerçek manada 

ihtiyaç kavramı ile ihtiyaç algısı arasında kişilerin hangi olguyu seçtiklerinin 

belirlenecek olması yönüyle de çalışma farklılık arz etmektedir. 

 

3.Yöntem 

3.1. Amaç ve Önem 

Her geçen gün değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte, üreticilerin 

yeni ürünlere kazandırdıkları somut ve soyut anlamlar, satın alma eylemini 

işletmeler açısından stratejik bir mücadeleye dönüştürmüştür. Bu mücadelenin 

etkileri tüketiciler üzerinde çeşitli şekilde ortaya çıkmakta, büyük oranda da 

başarılı olduğu görülebilmektedir. Bu durum genellikle yeni bir ürün satın 

almada kendini gösterirken akıllı cep telefonu pazarı en önemli örnekler 

arasında yer almaktadır. 

Mevcutta kullanılan cep telefonun herhangi bir sorunu (arızası) veya 

ihtiyacı karşılaması bağlamında, herhangi bir fonksiyon eksikliği olmamasına 

rağmen, yakın bir zaman dilimi içerisinde piyasaya sürülen ve etkinlik 

açısından vazgeçilmez olmayan özellikteki yeni model cep telefonunu satın 

alma isteği alışkanlık haline gelmiştir.  

Bu çalışmada, tüketicilerin yeni bir akıllı telefon satın almaya yönelten 

etkenlerin neler olduğunu, akıllı telefonların fonksiyon çeşitliliği ve fiyatı 

dikkate alındığında, satın alma tercihinin ihtiyacı karşılamaya yönelik mi 

yapıldığını incelemek ve satın almada farkındalık oluşturmak 

amaçlanmaktadır. Ayrıca sık telefon değiştirilmesinin sosyal statü ile 
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ilişkilendirilmesinin ve yeni ürün tercihinde markaya duyulan güvenin etkileri 

de inceleme kapsamında yer almaktadır. Bu çalışma; tüketicilerde gerçek 

ihtiyaçları doğrultusunda satın alma farkındalığı oluşturulacak olmasının 

yanında, bilinçli tüketim alışkanlığı kazandıracak olması sebebiyle bireysel 

ekonomiye, neredeyse tamamının ithal edildiği akıllı telefonların tüketiminin 

sınırlandırılması yönüyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak olması önem 

arz etmektedir. 

 

3.2. Kapsam ve Sınırlılıklar 

Türkiye‟deki akıllı telefon kullanıcılarının tamamına ulaşmak mümkün 

olmadığı için araştırma Ankara ili ile sınırlandırılmıştır. Araştırma konusu ve 

niteliği gereği eski tip cep telefonu kullanıcıları değil, akıllı telefon 

kullanıcıları değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca 18 yaş altı kullanıcıların 

sahip oldukları telefonların aileleri tarafından alındığı değerlendirilerek 18 yaş 

üstü kullanıcılar araştırma kapsamına dahil edilecektir. 

 

3.3.Araştırma Modeli 

Bu araştırmanın amacına yönelik olarak, akıllı telefon satın alma 

tercihinde etkili olan faktörler literatür taraması sonrası çıkartılmış, gelişen 

teknoloji ile birlikte değişen ihtiyaç kavramına uygun olarak ilave girdilerin 

ardından yapılan pilot çalışma dikkate alınarak önerilen araştırma modeli ve 

hipotezler ortaya çıkartılmıştır. 

Akıllı telefon satın alma tercihini etkileyen faktörler olarak; kullanım 

kolaylığı, teknik özellikler, marka imajı, kalite ve fiyat, müşteri memnuniyeti, 

marka sadakati bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırma modeli Şekil 1‟de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Önerilen Araştırma Modeli  

Literatür taraması sonucu daha önce yapılmış çalışmalardan ve pilot 

çalışmasından sonra gerçekleştirilen keşifsel faktör analizi ve güvenlik 

analizleri sonucunda değişkenler belirlenmiştir. Keşifsel faktör analizinin 

ardından yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapısal eşitlik 

modellemesi (YEM) sonucunda da modele son şekli verilmiştir.  

Araştırma konusu kapsamında geliştirilen araştırma hipotezleri Tablo 

1‟de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Hipotez Tablosu 

   

H1: 

Akıllı telefon tercihinde kullanım kolaylığı marka sadakatini olumlu etkiler. 

   

H2: 

Akıllı telefon tercihinde kullanım kolaylığı müşteri memnuniyetini olumlu 

etkiler 

   

H3: 

Akıllı telefon tercihinde teknik özellikler müşteri memnuniyetini olumlu 

etkiler. 

   

H4: 

Akıllı telefon tercihinde marka imajı müşteri memnuniyetini olumlu etkiler. 

   

H5: 

Akıllı telefon tercihinde kalite ve fiyat müşteri memnuniyetini olumlu etkiler. 

   

H6: 

Akıllı telefon tercihinde kalite ve fiyat marka sadakatini olumlu etkiler. 

   

H7: 

Akıllı telefon tercihinde müşteri memnuniyeti marka sadakatini olumlu 

etkiler. 
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H1: Akıllı telefon tercihinde kullanım kolaylığı marka sadakatini 

olumlu etkiler. 

H2: Akıllı telefon tercihinde kullanım kolaylığı müşteri memnuniyetini 

olumlu etkiler. 

Literatürden elde edilen bilgiler ışığında kullanım kolaylığı ile müşteri 

memnuniyeti ve müşteri tatminini arasında pozitif bir ilişkinin olması 

beklenmiş ve yapılan analizler sonucu akıllı telefon tercihinde kullanım 

kolaylığının marka sadakatini ve müşteri memnuniyetini olumlu etkilediği 

hipotezi doğrulanmıştır. Hipotezlerin oluşturulmasında Gölbaşı (2019) ve 

Hüseynzada (2018)‟nın yapmış olduğu çalışmalardan yararlanılmıştır 

H3: Akıllı telefon tercihinde teknik özellikler müşteri memnuniyetini 

olumlu etkiler. 

Değerli (2010) ve Lim Lay Lee (2013) gibi birçok çalışmada ürün 

özellikleri telefon tercihinde en önemli etken olarak görülmektedir. Cep 

telefonu özelliklerinden bahsederken renk, tasarım, ağırlık, ekran ve kasa 

boyutları gibi cihazın dış özelliklerin yanında, işletim sistemi, batarya 

kullanım süresi, bellek hızı, fotoğraf kalitesi, ekran parlaklığı, veri depolama 

kapasitesi, internet bağlantı hızı gibi özellikler teknik özellikler adı altında 

belirtilmiştir. Pancaroğlu (2018)‟da yapmış olduğu çalışmada teknik 

kriterlerin akıllı telefon tercihinde anlamlı etkisi olduğunu savunmuştur. 

H4: Akıllı telefon tercihinde marka imajı müşteri memnuniyetini 

olumlu etkiler. 

Markanın kendine has bir kimliğe sahip olması hem marka bilinirliğini 

arttırması hem de tüketicilerin güven duyması açısından işletmeler ve firmalar 

için oldukça önemlidir. Tüketici algısına direk etki eden imaj kavramı 

bireylerin zihninde henüz ürünü görmeden bile marka ile ilgili ön yargı 

oluşmasına neden olmaktadır. Şimşek (2007) ve Kabakçı (2018) yapmış 

oldukları çalışmalarında marka imajının müşteri memnuniyeti üzerindeki 

pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmalardan yararlanarak H4 

hipotezi oluşturulmuştur. 

H5: Akıllı telefon tercihinde kalite ve fiyat müşteri memnuniyetini 

olumlu etkiler. 

H6: Akıllı telefon tercihinde kalite ve fiyat marka sadakatini olumlu 

etkiler 
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Kalite ve fiyat faktörü ayrı ayrı iki değişken olmasına rağmen yapılan 

pilot çalışma ve analizler sonrası tek bir faktör altında toplanmasına karar 

verilmiş çalışmanın tamamında birlikte değerlendirilmiştir. Literatürde 

bulunan çalışmalar incelendiğinde kalite ve fiyatın ayrı ayrı hem müşteri 

memnuniyeti hem de marka sadakati ile birlikte incelendiği görülmüştür. 

Hipotezin oluşturulmasında Şimşek (2007), Kabakçı (2018) ve Hüseynzada 

(2018) çalışmalarından yararlanılmıştır. Şimşek (2007) ve Kabakçı (2018) 

kalitenin, müşteri memnuniyeti ve marka sadakati üzerindeki olumlu etkisini, 

Hüseynzada (2018) fiyatın, müşteri tatmini üzerindeki olumlu etkisini 

çalışmalarında incelemiştir. 

H7: Akıllı telefon tercihinde müşteri memnuniyeti marka sadakatini 

olumlu etkiler. 

Müşteri memnuniyeti, istek, ihtiyaç, arzu ve hedefleri yerine getirilen 

tüketicinin, tüketim deneyimi sonucu memnun olması olarak 

tanımlanmaktadır (Oliver, 1999: 34). Sadakat kavramı ise, tercih edilen ürün, 

marka veya hizmeti başka seçeneklere rağmen, gelecekte de tutarlı olarak, 

yeniden satın almaya ya da aynı yere müşteri olmaya devam etmek anlamına 

gelmektedir (Köse, 2007: 14) (Külahlı, 2016). Yapılan birçok araştırmada 

müşteri memnuniyetinin sadakat üzerinde pozitif yönlü bir etkisinden 

bahsedilmektedir. H7 hipotezinin oluşturulmasında, Külahlı (2016), Şimşek 

(2007) ve Kabakçı (2018)‟nın yapmış oldukları çalışmalardan yararlanılmıştır. 

Bu çalışmalarda müşteri memnuniyeti ile marka sadakati arasında çok 

kuvvetli bir ilişki olduğu hem kurulan hipotezler hem de destekleyen 

analizlerle somutlaştırılmıştır. 
 

3.4.Araştırma Evreni ve Örneklem 

Araştırma evrenini Ankara ilinde yaşayan 18 yaş üstü akıllı telefon 

kullanıcıları oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise Ankara‟da 

Yenimahalle, Etimesgut, Gölbaşı ve Pursaklar ilçesinde yaşayan 18 yaş üstü 

akıllı telefon kullanıcılarından rassal olarak seçilen 403 kişidir. Eksik ve hatalı 

doldurulan anketler çıkarıldıktan sonra 392 adet anket çalışmaya uygun kabul 

edilerek değerlendirmeye alınmıştır.  
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3.5.Veri Toplama Aracı 

Veriler, araştırma evrenine yönelik olarak oluşturulan örneklem 

kapsamındaki vatandaşlara bir anket uygulanarak toplanmıştır. Anketin ilk 

bölümü cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim durumu, meslek, aylık gelir, 

cep telefonu değiştirme sıklığı, cep telefonuna günlük ayrılan süre, son alınan 

3 telefon markasının aynı olup olmadığı ve şu an kullanılan telefon markası 

sorularından oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü 5‟li likert ölçeği 

(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 

5=Kesinlikle Katılıyorum) kullanılarak tüketicilerin akıllı telefon satın alma 

tercihlerini ölçmek amacıyla hazırlanan 60 sorudan oluşmaktadır. Uygulanan 

anket, Qun vd. (2012), Uç (2016), Kumar & Kaushal (2016), Ekşi (2017), 

Demiray (2013) tarafından hazırlanmış olan anket sorularından derlenerek 

hazırlanmıştır.  Çalışmada kullanılan anketin etik kurul onayı, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Bilimsel Araştırma Yayın 

Etiği Kurulu tarafından 27.03.2019 tarihinde 2019-06 nolu toplantıda oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Katılımcılara çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve 

Araştırma Gönüllü Katılım Formu imzalattırılmıştır. 
 

3.6.Verilerin Analizi  

Verilerin analizi aşamasında, akıllı telefon kullanıcılarının satın alma 

tercihine yönelik elde edilen veriler SPSS ve Lisrel programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde keşifsel faktör analizi, 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapısal eşitlik modellemesi (YEM) 

kullanılmıştır. 
 

3.7.Bulgular 

Araştırmaya katılanlara uygulanan anket sonucunda ortaya çıkan 

demografik özelliklere yönelik dağılımlar Tablo 2‟de verilmiştir. 
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Tablo 2: Ankete Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Anketi Cevaplayanların 

Genel Dağılımı 
Miktarı Yüzdesi 

Cinsiyet 
Erkek 188 48 

Bayan 204 52 

Medeni 

Durum 

Evli 188 48 

Bekâr 204 52 

Yaş 

18-25 116 29,6 

25-35 160 40,8 

35-45 71 18,1 

45-55 24 6,1 

55 ve üstü 21 5,4 

Öğrenim 

Durumu 

İlkokul 9 2,3 

Ortaokul 12 3,1 

Lise 51 13 

Üniversite 271 69,1 

Y.Lisans/Doktora 49 12,5 

Meslek 

Memur 79 20,2 

Özel Sektör 150 38,3 

Öğrenci 98 25 

Ev Hanımı 41 10,5 

Emekli 21 5,4 

Diğer 3 0,8 

Aylık Net 

Gelir 

750 TL ve altı 82 20,9 

750 TL- 2000 TL 61 15,6 

2000 TL- 3500 TL 115 29,3 

3500 TL- 5000 TL 73 18,6 

5000 TL ve üstü 61 15,6 

 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılanların %48‟inin erkek, 

%52‟sinin kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durum oranı 

%48‟inin evli, %52‟si bekâr. Anketi cevaplayanların yaş dağılım oranı 

%29,6‟sı 18-25 yaş aralığı, %40,8‟i 25-35 yaş aralığı, %18,1‟i 35-45 yaş 

aralığı, %6,1‟i 45-55 yaş aralığı, %5,4‟ü 55 ve üstü yaşlarındadır. Araştırmaya 

katılanların öğrenim durumları incelendiğinde %2,3‟ü ilkokul, %3,1‟i 

ortaokul, %13‟ü lise, %69,1‟i üniversite, %12,5‟inin Y. Lisans/Doktora 

olduğu görülmektedir. Ankete katılanların meslek oranları ise %20,2‟si 

memur, %38,3‟ü özel sektör, %25‟si öğrenci, %10,5‟i ev hanımı, %5,4‟ü 

emeklidir. Aylık net gelir oranları ise %20,9‟u 750 TL ve altı, %15,6‟sı 750 
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TL-2000 TL aralığında, %29,3‟ü 2000 TL-3500 TL aralığında, %18,6‟sı 3500 

TL-5000 Tl aralığında ve %15,6‟sı 5000 TL ve üstü maaş almaktadır. 

 

Tablo 3: Ankete Katılanların Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıklarına Göre 

Dağılımı 

Anketi Cevaplayanların 

Genel Dağılımı 

Mikta

rı 
        Yüzdesi 

 

 Cep Telefonu 

Değiştirme Sıklığı 

1 yıl 9 2,3  
2 yıl 66 16,8  
3 yıl 317 80,9  

Cep Telefonu 

Kullanımına 

Günlük Ayırdığınız 

Süre 

0-2 saat 90 23  

2-4 saat 139 35,5  

4 saat ve üzeri 163 41,6  

Son Kullanılan 3 

Telefon Markası 

Aynı mı? 

Evet 116 29,6  

 

Hayır 276 70,4  

 

Şu an Kullanılan 

Telefon Markası 

Samsung 138 35,2 
 

iPhone 144 36,7 
 

Huawei 51 13 
 

Xiaomi 21 5,4 
 

LG 19 4,8 
 

General Mobile 5 1,3 
 

Casper 4 1 
 

Vestel 3 0,8 
 

Asus 4 1 
 

Diğer 3 0,8 
 

 

Tablo 3 incelendiğinde cep telefonu değiştirme sıklığı olarak yüksek 

miktarda (%80,9) 3 yıl ve üzeri olduğu görülmektedir. 2 yılda telefon 

değiştirenlerin oranı %16,8, her yıl telefon değiştirenlerin oranı %2,3‟tür. 

Ankete katılanların cep telefonu kullanımına günlük ayırdığı süre oranlarına 

bakacak olursak %41,6 ile çoğunluğun 4 saat ve üzerinde telefon kullanımına 

vakit ayırdığı görülmektedir. %35,5 günlük 2 ile 4 saat arası, %23‟lük bir 

dilim ise 2 saate kadar telefonda süre geçirmektedir. Ankete katılanların son 

kullandığı 3 telefon markasının aynı olup olmadığı ile ilgili sorulara verilen 
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cevaplara bakılacak olursa %70,4 gibi büyük bir çoğunluk hayır cevabını, 

%29,6‟lık bir kesim ise evet cevabını verdiği görülmektedir. 

3.7.1.Keşifsel Faktör Analizi  

Keşifsel faktör analizinin, asıl amacı aralarında ilişki bulunduğu 

düşünülen çok sayıdaki değişken arasında mevcut ilişkilerin yorumlanmasını 

ve anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla daha az sayıdaki temel boyuta 

indirgemek veya özetlemek olan bir grup çok değişkenli analiz tekniğine 

verilen genel addır. Başka bir ifade ile faktör analizi, aralarında ilişki bulunan 

çok sayıda değişkenden oluşan bir veri setine ait temel faktörlerin, ilişkinin 

yapısının ortaya çıkarılarak araştırmacı tarafından veri setinde yer alan 

kavramlar arasındaki ilişkilerin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktır.  

Öncelikle verilerin keşifsel faktör analizi yapmaya uygun olup 

olmadığının değerlendirilmesi maksadıyla KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve 

değişkenler arasında yeterli ilişki olup olmadığının göstergesi olarak Barlett 

Küresellik (Barlett‟s Test of Sphericity) testlerinden yararlanılmaktadır. 

Faktör analizinin yapılabilmesi için KMO değerinin 0.60‟ın üzerinde, Barlett 

testinin de ρ değerinin 0.05‟ten küçük olması gerekir. Tablo 4 incelendiğinde 

KMO değerinin 0,91 Barlett testinin ρ değerinin de 0.0001 olduğu 

görülmektedir. 

Hem ayrışma geçerliliğine esas teşkil etmesi hem de tüm faktör 

yüklerini bir arada görmek adına bağımlı ve bağımsız değişkenlerin 

tamamının bir arada faktör analizine tabi tutulması gerekmektedir. Bu amaçla 

yapılan faktör analizi sonrası Tablo 4‟ten de görüleceği üzere altı faktör 

oluşmuştur. Sonuçlar incelendiğinde fonksiyonel özellikler başlığı altında 

kullanım kolaylığı, teknik özellikler, marka imajı, kalite ve fiyat değişkenleri. 

Algılanan değer başlığı altında müşteri memnuniyeti ve son olarak marka 

sadakati değişkenleri bulunmaktadır. Tabloya bakıldığında, ilgili yapıyı en 

düşük 0,522 olmak üzere güçlü faktör yükleri ile temsil edebilmiştir. 

Açıklanan toplam varyans değeri ise %64 düzeyinde bulunmuştur. Tüm 

faktörlerin Cronbach Alpha güvenlik analizi sonucu ise %92 olarak 

bulunmuştur. 
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Tablo 4: Keşifsel Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER 
Faktör 

Yükü 

Açıklana

n 

Varysans 

Cronbach 

Alpha 

Fakör 1: Marka Sadakati 
  

16,140 0,908 

İfade 52: Tekrar bir akıllı telefon satın 

alacak olsaydım kullandığım markayı satın 

alırdım. 

0,846 

  
İfade 25: Yeni bir cep telefonu alsam yine 

kullandığım markayı tercih ederim. 
0,762 

    

İfade 49: Kullandığım akıllı telefonun 

benim için en iyisi olduğuna inanıyorum. 
0,749 

  
İfade 53: Kullandığım telefon markası 

beklentilerimi karşılayan bir markadır. 
0,718 

    

İfade 46: Kullandığım marka akıllı 

telefonu almakla iyi bir karar verdiğimi 

düşünüyorum. 

0,686 

  İfade 35: Kullandığım akıllı telefon 

markasının bana en iyi hizmeti vereceğine 

inanıyorum. 

0,645 

    

İfade 34: Kullandığım akıllı telefon 

markasına güvenirim. 
0,585 

  İfade 36: Kullandığım akıllı telefon 

markasının beni hayal kırıklığına 

uğratmayacağına inanıyorum. 

0,582 

  

İfade 57: Eğer mağazada her zaman 

kullandığım marka cep telefonu 

bulamazsam, onun yerine başka bir 

markaya ait ürünle ilgilenmem ve o ürünü 

satın almam. 

0,575 

   

Faktör 2: Müşteri Memnuniyeti   
13,675 0,915 

İfade 55: Kullandığım markanın 

ürünle ilgili oluşabilecek sorunları 

giderme konusunda dürüst 

davranacağını düşünürüm. 

0,837 
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İfade 56: Kullandığım markanın beni 

memnun etmek için elinden gelen 

çabayı göstereceğini düşünürüm. 

0,814 

    

İfade 37: Ürünümde herhangi bir 

problem çıktığında kullandığım 

markanın bunu telafi edeceğine 

düşünüyorum. 

0,692 

  

İfade 54: Kullandığım marka müşteri 

memnuniyetini sağlar. 

0,676 

    

Faktör 3: Kullanım Kolaylığı   11,405 0,695 

İfade 31: Akıllı telefon sayesinde 

günlük işlerimin çoğunu kolaylıkla 

halledebiliyorum. 

0,656 

    

İfade 44: Kullandığım akıllı telefon 

beklentilerime uygun olmalı 

ihtiyaçlarımı tam olarak karşılamalıdır. 

0,647 

  
İfade 32: Akıllı telefon sayesinde 

zamanımı iyi değerlendirebiliyorum. 
0,596 

    

İfade 33: Akıllı telefon sayesinde 

bilgisayar ve tablet kullanımını 

azalttım. 

0,522 

    

Faktör 4: Kalite ve Fiyat   8,627 0,728 

İfade 41: Tercih ettiğim akıllı 

telefonun garanti süresi yeterlidir. 
0,637 

    

İfade 3: İşlevsellik bakımından 

kullandığım telefonun fiyatını hak 

ettiğini düşünüyorum. 

0,597 

  
İfade 38: Tercih ettiğim akıllı 

telefonun teknolojik ömrü uzundur. 
0,582 

    

İfade 39: Tercih ettiğim akıllı telefon 

dayanıklı ve sağlamdır. 
0,538 
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Faktör 5: Marka İmajı   7,363 0,693 

İfade 8: Kullandığım marka prestij 

sembolüdür. 
0,817 

    

İfade 9: Kullandığım marka telefonun 

marka değeri vardır. 
0,706 

  
İfade 7: Kullandığım markayı ismi için 

tercih etmekteyim. 
0,583 

    

Faktör 6: Teknik Özellikler   6,876 0,624 

İfade 15: Akıllı telefon seçiminde veri 

depolama kapasitesi benim için 

önemlidir. 

0,794 

    

İfade 14: Akıllı telefonu seçerken 

işletim sistemine göre tercih ederim. 
0,708 

  İfade 16: Akıllı telefon seçerken 

kamera kalitesi seçimimde önemli 

faktördür. 

0,684 

    

Toplam Açıklanan Varyans 64 % 

KMO Ölçümü 0,91 

 

Barlett‟s Test  

Approx

. 

Chi-

Square 

       

5579 

Df 

       

351 

Sig.               0.0001 

 

Keşifsel faktör analizi sonucunda elde edilen faktörler daha sonra 

doğrulayıcı faktör analizine (DFA) ve daha sonrasında ise önerilen modelin 

geçerliliği yapısal eşitlik modeli (YEM) ile araştırılmıştır.  
 

3.7.2.Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) 

Gözlenen değişkenler arasındaki kovaryans yapısı, modeldeki tüm 

değişkenler arasındaki doğrusal yapısal ilişkileri araştırmak için kullanılır. 

Sosyal ve davranış bilimlerinde böyle modeller; ‟nedensel‟ modeller olarak 

isimlendirilir ve bir doğrusal modelden türetilen belirgin değişkenlerin 

kovaryans matrisinin analizini içerir. (Çelik & Yılmaz, 2009). 
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YEM; hem sosyal, davranış ve eğitim ile ilgili bilimsel araştırmalarında 

hem de biyoloji, pazarlama ve tıp araştırmalarında kullanılan bir istatistiksel 

yöntem bilimidir. YEM, gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki nedensel ve 

karşılıklı ilişkilerin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için 

kullanılan kapsamlı istatistiksel bir yaklaşımdır. (Reisinger & Turner, 1999; 

Kline, 2011). 

Yapısal eşitlik modellerinin amacı, eldeki verilerden faydalanarak 

ortaya çıkan sonuçların değişimini doğru olarak ifade edebilen bir denklem 

modeli oluşturabilmektir.  Yapısal eşitlik modelleri, çoklu regresyon ve faktör 

analizinin kombinasyonudur (Gefen vd., 2000; Turunç vd., 2010, s. 213; 

Gürbüz: 2020, s. 1725).   

Esas itibariyle amacın veriler nezdinde modele uygunluğunu sağlamak 

şeklinde gerçekleştiği bir işlem olan YEM, onu oluşturan süreçlerden 

bağımsız bir şekilde ele alınmaktadır (Meydan & Şeşen, 2015). 

Bu çalışmada akıllı telefon satın alma tercihini etkileyen faktörler ve bu 

faktörlerin birbirileriyle olan ilişkileri yapısal eşitlik modelleriyle 

belirlenmeye çalışılacaktır. Modelde, Kullanım kolaylığı (KOLAY), Teknik 

özellikler (TKN), Marka imajı (IMJ), Kalite ve fiyat (KAL) değişkenleri 

bağımsız değişkenleri, Müşteri memnuniyeti (MEM) ve Marka sadakati 

(SAD) gizil bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. YEM için oluşturulan path 

diyagramı Şekil 2‟deki gibidir: 
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SAD: Marka sadakati, MEM: Müşteri memnuniyeti, KOLAY: Kullanım 

kolaylığı, TKN: Teknik Özellikler, IMJ: Marka imajı, KAL: Kalite ve fiyat 

Şekil 2: Araştırma Modeli İçin Elde Edilen Path Diyagramı 

 

 Şekil 2‟deki sonuçlar incelendiğinde “Kulanım Kolaylığı (KOLAY)” 

faktöründeki bir birimlik artış “Marka Sadakatinde (SAD)” 0,16‟lik bir artışa, 

“Müşteri Memnuniyetinde (MEM)” 0,21‟lik bir artışa sebep olacağı; “Marka 

İmajındaki (IMJ)” bir birimlik artış “Müşteri Memnuniyetinde (MEM) 

0,11‟lik bir artışa sebep olacağı, “Kalite ve Fiyattaki (KAL)” bir birimlik artış 

“Müşteri Memnuniyetinde (MEM)” 0,51‟lik bir artışa, “Marka Sadakatinde 

(SAD)” 0,45‟lik bir artışa; “Müşteri Memnuniyetindeki (MEM)” bir birimlik 

artışın “Marka Sadakatinde (SAD)” 0,30 birimlik bir artışa neden olacağı 

belirlenmiştir. “Teknik Özelliklerdeki (TKN) bir birimlik artış “Müşteri 



 
62 FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 2 

Memnuniyeti (MEM) üzerinde -0,03 birimlik bir azalışa neden olmaktadır. Bu 

sonuç teknik özelliklerin müşteri memnuniyetine olumlu bir etkisinin 

olmadığını göstermektedir.  

 

Tablo 5: Önerilen Modelin Uyum Değerleri ve Standart Uyum Ölçüleri 

Uyum 

Testi 
İyi Uyum 

Kabul Edilebilir  

Uyum 

Model 

Uyumu 
Sonuç   

 

χ2/sd   0 ≤ χ2/sd ≤ 2,00  2≤ χ2/sd <5  2,35 Kabul Edilebilir 
 

RMR 0,00 ≤ RMR≤0,05  0,05 ≤ RMR ≤ 0,10  0,043 Kabul Edilebilir 
 

RMSEA 0,00 ≤ RMSEA ≤0,05  0,05 ≤ RMSEA ≤0,10  0,059 Kabul Edilebilir 
 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1,00  0,90 ≤ NFI ≤ 0,95  0,96 Kabul Edilebilir 
 

CFI 0,90 ≤ CFI ≤ 1,00  0,90 ≤ CFI ≤ 1,00  0,98 Kabul Edilebilir 
 

NNFI 0,97 ≤ NNFI ≤ 1,00 0,95 ≤ NNFI ≤ 0,97 0,97 Kabul Edilebilir 
 

Kaynak: Kabakçı, 2018: 75 

Tablo 5 incelendiğinde ölçüm modeline göre model ile veri arasındaki 

uyum değerlendirildiğinde χ2/sd, RMSEA, RMR, NNFI, NFI, CFI uyum 

değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu ve bu model ışığında modelin bir 

bütün olarak kabul edilebilirliğinin göstermektedir. 

Tablo 6: Tüm Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler Standart Yükler  t-değerleri R² 

Marka Sadakati 

   SAD25 0,61 10,98*** 0,38 

SAD49 0,75 13,15*** 0,57 

SAD53 0,80 13,82*** 0,64 

SAD46 0,81 13,95*** 0,66 

Müşteri Memnuniyet 

   MEM55 0,93 19,29*** 0,86 

MEM56 0,90 18,60*** 0,80 

MEM37 0,77 15,64*** 0,59 
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MEM54 0,84 17,30*** 0,71 

Kullanım Kolaylığı 

   KK44 0,53 9,49*** 0,28 

KK32 0,59 10,65*** 0,35 

KK33 0,61 11,03*** 0,37 

Teknik Özellikler 

   TKN15 0,64 8,71*** 0,41 

TKN16 0,73  9,24*** 0,53 

Marka İmajı 

   IMJ8 0,56 8,31*** 0,31 

IMJ9 0,90 10,36*** 0,82 

Kalite ve Fiyat 

   FIY41 0,52 10,15*** 0,27 

FIY38 0,79 16,96*** 0,62 

FIY39 0,79 17,23*** 0,63 

Model Fit İstatistikleri 
 

  χ2 = 369.85  (ρ = 0.00), df = 157 

  Comparative Fit Index [CFI] = 0.98 

  Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97 

  Incremental Fit Index (IFI) = 0.98 
 

  Root Mean Square Error of Approximation [RMSEA] = 0.062   

*ρ≤0.05; ** ρ≤0.01 ; *** ρ≤0.001 ( t>1,96 için ρ≤0.05;t>2.58 için ρ≤0.01; t>3.3 için 

ρ≤0.001) 

 

Tablo 6‟da gösterilen tüm değişkenlere ilişkin faktör analizi sonuçlarına 

göre; Marka sadakati bağımlı gizil değişkeninin 4 adet maddesi söz 

konusudur. Bu maddelerin pozitif katsayılara sahip olduğu görülmektedir ve 

bu katsayıların en büyüğü SAD46 (0,81)‟dır. Buna göre marka sadakati 

arttıkça “kullandığı marka telefonu almakla iyi bir karar verdiğini 

düşünenlerin” oranı artacaktır. Müşteri memnuniyeti değişkeninin 4 adet 

maddesi bulunmaktadır. Bu maddelerden en büyüğü MEM55 (0,93)‟dir. Buna 

göre müşteri memnuniyeti arttıkça “markanın oluşabilecek sorunları giderme 

konusunda dürüst davranacağını düşünme” oranı artacaktır. Kullanım 

kolaylığı bağımsız gizil değişkeninin 3 adet maddesi söz konusudur. Bu 

maddelerin pozitif katsayılara sahip olduğu görülmektedir ve bu katsayıların 

en büyüğü KK33 (0,61)‟dür. Bunun anlamı akıllı telefonlarda kullanım 

kolaylığı arttıkça “akıllı telefon sayesinde bilgisayar ve tablet kullanımını 

azalttım” diyenlerin oranı artacaktır. Teknik özellikler bağımsız gizil 

değişkeninin 2 adet maddesi söz konusudur ve bu maddeler pozitif katsayılara 
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sahiptir. Bu katsayıların en büyüğü TKN16 (0,73)‟dür. Bunun anlamı teknik 

özelliklere önem verenler içinde “akıllı telefon seçerken kamera kalitesi 

seçimimde önemli faktördür” diyenlerin oranı yüksektir. Marka imajı 

bağımsız gizil değişkeninin 2 adet maddesi söz konusudur. Bu maddelerden 

en büyüğü IMJ9 (0,90)‟dur. Bunun anlamı marka imajı arttıkça “kullanılan 

akıllı telefonun marka değeri” artmaktadır. Kalite ve fiyat bağımsız gizil 

değişkeninin 3 adet maddesi söz konusudur. Bu maddelerden en büyüğü 

FIY38 (0,79) ve FIY39 (0,79)‟dur. Bunun anlamı kalite ve fiyat arttıkça 

“akıllı telefonun dayanıklılığı, sağlamlığı ve teknolojik ömrü” artacaktır.  

YEM analizi sonucunda bulunan yapısal modele ilişkin eşitlikler 

aşağıdaki gibidir. 

1)  SAD = 0,30*MEM + 0,16*KOL + 0,45*KAL                 R²=0,65 

2) MEM = 0,21*KOL – 0,03*TKN + 0,11*IMJ + 0,51*KAL  R²=0,51 

1 numaralı eşitlik yardımıyla Müşteri memnuniyeti (MEM), Kullanım 

kolaylığı (KOL), Kalite ve fiyat (KAL) faktörlerinin, Marka sadakatini (SAD) 

açıklama oranını %65‟dir. Buna göre Müşteri memnuniyetindeki (MEM) bir 

puanlık artış, Marka sadakatinde (SAD) 0,30 puanlık bir artışa, Kullanım 

kolaylığındaki (KOL) bir puanlık artış, Marka sadakatinde (SAD) 0,16 

puanlık bir artışa, Kalite ve Fiyattaki (KAL) bir puanlık artış ise Marka 

sadakatinde (SAD) 0,45 puanlık bir artışa neden olmaktadır.  2 numaralı 

eşitlikte Kullanım kolaylığı (KOL), Teknik özellikler (TKN), Marka imajı 

(IMJ), Kalite ve fiyat (KAL) faktörlerinin Müşteri memnuniyetini (MEM) 

açıklama oranının %51 olduğu söylenebilir. Buna göre; Kullanım 

kolaylığındaki (KOL) bir puanlık artış Müşteri memnuniyetinde (MEM) 0.21 

puanlık bir artışa, Marka imajında (IMJ) bir puanlık artış Müşteri 

memnuniyetinde (MEM) 0,11 puanlık bir artışa, Kalite ve Fiyattaki (KAL) bir 

puanlık artış Müşteri memnuniyetinde (MEM) 0,51 puanlık bir artışa neden 

olmaktadır. Müşteri memnuniyeti (MEM) ve Teknik özellikler (TKN) 

arasında anlamlı olmayan zayıf bir ilişki mevcuttur. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Satın alma denilince kullanım süresi veya verimliliği sona ermiş ürünün 

yerine yenisini almanın akla gelmesi gerekirken, günümüzde oluşan tüketim 

tutkusu sonucu insanların kendisinde mevcut ürünlerin yeni versiyonu çıkar 

çıkmaz sahip olma arzusu yerini almıştır. En son model ürüne sahip olma 
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isteği ihtiyaç olgusu ile açıklanamamaktadır. Gelinen son aşamada yeni ürün 

satın almayı etkileyen faktörlerdeki değişimin sonucunda satın alma 

kurallarının değiştiğini söyleyebiliriz. Bu durum sadece ekonomik açıdan 

güçlü olanlar için geçerli gibi görünse de etkileşimin çok basitleştiği ve küçük 

yaşlara indiği günümüzde sosyo ekonomik açıdan farklı seviyelerdeki 

bireylerin kendi bütçe ve imkânlarına göre son model ürüne sahip olma arzusu 

gözden kaçmamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin yeni bir akıllı telefon satın almaya 

yönelten etkenlerin neler olduğunu, akıllı telefonların fonksiyon çeşitliliği ve 

fiyatı dikkate alındığında, satın alma tercihinin ihtiyacı karşılamaya yönelik 

mi yapıldığını incelemek ve satın almada farkındalık oluşturmak 

amaçlanmaktadır.  

Araştırma kapsamında Ankara ilinde ikamet eden akıllı telefon 

kullanıcılarına ilk bölümü on adet demografik sorudan ikinci bölümü ise 

altmış adet satın alma tercihini ölçen sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların 

doldurduğu anketler incelenmiş ve 392 adeti çalışmaya uygun görülerek 

değerlendirmeye alınmıştır.  

Bu araştırmanın amacına yönelik olarak, akıllı telefon satın alma 

tercihinde etkili olan faktörler literatür taraması sonrası çıkartılmış, gelişen 

teknoloji yanında değişen ihtiyaç kavramına uygun olarak ilave girdilerin 

ardından yapılan pilot çalışma dikkate alınarak araştırmanın başlangıçtaki 

modeli ortaya çıkartılmıştır. İlk olarak faktör analizi sonrası faktör yükü 

%50‟nin altında olan ve tek faktör altında toplanan maddeler ölçekten 

çıkarılarak faktörler tekrardan oluşturulmuş ve nihai modele son şekli 

verilmiştir. Buna göre fonksiyonel özellikler başlığı altında; “kullanım 

kolaylığı”, “teknik özellikler”, “marka imajı”, “kalite ve fiyat” faktörleri; 

algılanan değer başlığı altında “marka sadakati” ve “müşteri memnuniyeti” 

faktörleri belirlenmiştir.  

Ankete katılanlara cep telefonu kullanım alışkanlıklarına göre sorulan 

sorulardan cep telefonu değiştirme sıklığı sorusuna %80,9 gibi yüksek bir 

oranda 3 yıl ve üzeri cevabı verildiği görülmektedir. 2 yılda bir telefonunu 

değiştirenlerin oranı %16,8 her yıl telefonunu değiştirenlerin oranı ise 

%2,3‟tür. Ekşi (2017)‟nin yapmış olduğu araştırmaya göre 3 yıl ve üzeri 

değiştirenler %62.3, 2 yılda bir değiştirenler %30.3, her yıl değiştirenlerin 

oranı %7,4‟tür. Bu oranlara bakacak olursak yıllara ve teknolojik gelişmeye 
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paralel olarak telefon değiştirme sıklığının artmadığı tam tersi sık telefon 

değiştirmenin azaldığı görülmektedir. Cep telefonuna günlük ayrılan sürelere 

bakılacak olursa %41,6 ile 4 saat ve üzeri, %35,5 2-4 saat, %23 0-2 saat 

aralığı cevabını verdiği görülmektedir. Nagarkoti (2009)‟ın çalışmasına göre 

akıllı telefon kullanımına ortama günde 2-3 saatlik zaman ayrılmaktadır. Bu 

veriye dayanarak akıllı telefon kullanımına ayrılan sürenin her geçen yıl artış 

gösterdiğini söylemimiz mümkündür. Son kullanılan 3 telefon markası aynı 

mıydı sorusuna katılımcıların %29,6‟sı evet %70,4‟ü hayır cevabı vermiştir. 

Uç (2016) tarafından yapılan çalışmada aynı soruya katılımcılardan %33,9‟u 

evet %66,2‟si hayır cevabını vermiştir. Her iki çalışmada verilen cevaplar 

nerdeyse birbirinin aynı olduğunu dikkate alacak olursak, katılımcıların 

çoğunluğunun marka sadakatinin düşük olduğunu ve kullandıkları marka 

tercihlerini değiştirebileceklerini söyleyebiliriz. Akıllı telefon kullanıcılarının 

sahip oldukları mevcut telefon markalarına bakacak olursak %36,7 ile iPhone, 

%35,2 ile Samsung‟un ilk iki sırayı paylaştığı görülmektedir. Bu iki markayı 

Huawei (%13) ve Xiaomi (5,4) takip etmektedir. Sağlam (2016) tarafından 

yapılan çalışmada en çok kullanılan telefon markalarının iPhone ve Samsung 

olması, aradan geçen yıllara rağmen akıllı telefon pazarındaki liderlerin 

değişmediğini göstermektedir. 

Sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik etkenler teknolojiyle beraber 

değişirken ihtiyaç kavramı da bu değişimden nasibini almıştır. Cep 

telefonunun ilk çıktığı günden bu yana kısa sürede geçirdiği köklü değişimler 

kişileri takip etmesi zor bir teknoloji savaşının içine sokmuş bulunmaktadır. 

Yalnızca literatürdeki çalışmalara bakarak bile teknolojinin hızlı değişimi 

sonrası insanların değişen satın alma tercihi, birbirine yakın ürünlerdeki 

rekabetin zorluğunu, bunun yanında marka sadakati ve müşteri 

memnuniyetinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma ile de daha önce 

satın almada önemli etken olan teknik özelliklerin şu an tercih sebebi 

olmadığı, insanların günümüzde kullanım kolaylığı, kalite, fiyat ve marka 

imajına önem verdiği bunlara paralel olarak marka sadakati ve müşteri 

memnuniyeti sonrası satın alma tercihinin oluştuğunu söyleyebiliriz. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda cep telefonu pazarında marka 

sadakatini sağlamak tercih sebebi olmak için yeterli bir etken olmasına karşın, 

marka sadakatini ve bu doğrultuda satın almayı etkileyen dolaylı ve direk 

etkenlerin firmalar tarafından detaylı incelenmesi pazar paylarını korumak ve 
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satışlarını artırmak adına faydalı olacaktır. Yapılan bu çalışma akıllı telefon 

satın alma tercihindeki etkenleri Ankara ilindeki küçük bir örneklem ile 

sınırlandırmıştır. Bu çalışma yurt genelinde farklı gelişmişliğe sahip il ve 

ilçelerde yapılarak tercihlerdeki farklılıklar incelenebilir. Ayrıca farklı meslek 

ya da sektördekilerin kullanım alışkanlıkları ve markaya olan bağlılıkları, 

GSM operatörlerinin cep telefonu satışında ve kullanımında etkisi, ülkeler 

arasında cep telefonu tercihindeki farklılıklar, ileride yapılacak çalışmalar 

olarak değerlendirilebilir. 
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GĠRĠġ 

Kurumsal çıkarları ve müşteri çıkarlarını dikkatli bir şekilde dengeleme 

ihtiyacını taşıyan yerleşik pazarlama ilkelerine dayanan müşteri ilişkileri 

yönetimi (MİY), bireysel müşterinin analiz ve eylemin merkezi birimi olduğu 

inancıyla tüm pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesini ifade etmektedir 

(Kumar ve Reinartz, 2018: 5). Müşterilerle kalite, diyalog, yenilikçilik ve 

öğrenmeye dayalı bir ilişki kurma fikri sürdürülebilir, rakipler tarafından 

büyük ölçüde taklit edilemez ve uzun vadeli rekabet avantajı yaratabilecek bir 

strateji olarak kabul edilmektedir (Nguyen ve Mutum, 2012: 401). MİY 

sistemleri, analitik araçları kullanarak, entegre ve tek bir müşteri görünümüne 

sahip olmayı, telefon, web sitesi, e-posta veya kişisel ziyaret gibi kullanılan 

iletişim kanalı ne olursa olsun müşteri ilişkilerinin tek bir şekilde 

yönetilmesini ve müşteri ilişkilerinde yer alan süreçlerin etkinliğini ve 

verimliliğini artırmayı mümkün kılmaktadır (Chalmeta, 2006: 1016). 

Müşterilerin işletmelerden beklentisi, işletme ile aralarında kişiselleştirilmiş 

bir ilişki kurmak için ihtiyaç duydukları ürünlere, hizmetlere, araçlara ve 

deneyimlere sahip olmaktır (Kubina ve Lendel, 2015: 1193). Bilgi 

teknolojilerinde ve özellikle internet teknolojisinde yaşanan gelişmeler, 

işletmelere müşterileriyle nasıl etkileşimde bulunacaklarını seçmeleri için 

fırsatlar sunmaktadır (Winer, 2001: 89). Facebook, Twitter, YouTube gibi 

birçok sosyal ağ sitesinin ve TripAdvisor gibi çevrim içi değerlendirme 

sitelerinin mevcudiyeti, sosyal MİY olarak bilinen yeni bir kavramın ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Dewnarain, Ramkissoon ve Mavondo, 2021: 673). 

Sosyal MİY, güven ve marka sadakati oluşturmak amacıyla sosyal medya 

aracılığıyla müşterilerle etkileşime geçmeye yönelik iş stratejisi olarak 

tanımlanmaktadır (Woodcock, Green ve Starkey, 2011: 52). 

Sosyal MİY’in amacı, internet kullanıcıları ile yalnızca satış teklifleri 

amacıyla iletişim kurmak değil, onlara işletme, markası, ürünleri ve hizmetleri 

hakkında olumlu bir deneyim yaşatarak güçlü ilişkiler kurmaktır. Bu şekilde 

oluşturulan sosyal medya ilişkileri aracılığıyla sosyal MİY, internet 

kullanıcılarını sadık müşterilere dönüştürme hedefine odaklanmaktadır 

(Kantorová ve Bachmann, 2018: 1-2). Müşterileri iş birlikçi konuşmalara 

dahil etmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için süreçler, sistemler ve 

teknolojiler dahil olmak üzere müşteriye yönelik geleneksel faaliyetlerin tümü 

sosyal medya uygulamalarıyla entegre edilmektedir (Trainor, 2012: 319). 
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Sosyal MİY sayesinde pazarlamacılar müşteriler hakkında ilk elden bilgi elde 

edebilmekte ve bu bilgiler daha sonra işletmeler tarafından müşteri değeri 

sağlamada daha fazla etkinlik elde etmek için kullanılmaktadır (Dewnarain, 

Ramkissoon ve Mavondo, 2019: 173). Bu doğrultuda, bu bölümde sosyal 

medya çağında MİY faaliyet ve süreçlerinde meydana gelen dönüşüme ilişkin 

genel bir çerçeve sunulmaktadır. Bu amaçla ilk olarak, geleneksel MİY ile 

ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. İkinci olarak, sosyal ağ ve sosyal 

medya kavramlarına ilişkin tanımlamalardan bahsedilmektedir. Son olarak, 

sosyal MİY faaliyetleri ile ilgili bir bakış açısı ortaya koyulmaya 

çalışılmaktadır. 
 

1. GELENEKSEL MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ 

MİY, işletme ve müşteri için üstün değer yaratmak amacıyla seçilen 

müşterileri edinme, elde tutma ve onlarla ortaklık kurmaya ilişkin kapsamlı 

bir strateji ve süreç olarak tanımlanmaktadır (Parvatiyar ve Sheth, 2001: 5). 

Nihai hedef, müşterilerin şirket için mevcut ve gelecekteki değerini optimize 

etmektir (Kumar ve Reinartz, 2018: 5). Dolayısıyla MİY, bir bilgi teknolojisi 

sisteminin sağladığı koordinasyon aracılığıyla müşteri ilişkilerinin 

sürdürülmesine yönelik iş süreçlerine, pazarlamaya ve müşteri hizmetlerine 

odaklanarak uzun vadede müşteri değerini en üst düzeye çıkarmayı 

amaçlamaktadır (Chang, 2007: 484). Müşteri ihtiyaçlarındaki değişiklikleri 

tespit etme, hizmetleri kişiselleştirme, kendilerini rakiplerinden farklılaştırma 

ve rekabet avantajı yaratma konularında işletmelere fayda sağlayan MİY, 

müşteriler ve diğer kilit paydaşlarla karlı ve uzun vadeli ilişkiler oluşturmak 

için ilişkisel pazarlama stratejilerinin potansiyelini ve bilgi teknolojilerini 

birleştirmektedir (Garrido-Moreno, Lockett ve García-Morales, 2014: 1031; 

Payne ve Frow, 2005: 168). İlişkisel pazarlamanın merkezinde, işletme ile 

müşteriler arasında güçlü ve kalıcı bağlar kurmak için müşterilere yönelik 

değer yaratmak bulunmaktadır. Bu, müşterilere yapılacak toplam değer 

teklifinin doğasını ve bunun nasıl geliştirilebileceğini anlamayı içermektedir. 

Ayrıca, müşteri bağlılığının ilişki merdivenini oluşturan farklı ilişki 

düzeylerinin neler olduğunun anlaşılması ve doğru müşterileri seçici olarak 

daha yüksek bağlılık seviyelerine taşımanın yollarının araştırılması 

gerekmektedir (Payne ve Frow, 2013: 71). İlişkisel pazarlama ve MİY 

arasında birçok ortak nokta olmasına rağmen, bazı önemli farklılıklar da 
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bulunmaktadır. Birincisi, ilişkisel pazarlamanın doğası gereği daha stratejik 

olduğu ve MİY’in daha taktiksel bir anlamda kullanıldığı öne sürülmektedir 

(Ryals ve Payne, 2001: 12; Zablah, Bellenger ve Johnston, 2004: 481). 

İkincisi, bağ kurma, empati, karşılıklılık ve güven gibi değişkenlere odaklanan 

ilişkisel pazarlama nispeten daha duygusal ve davranışsalken (Morgan ve 

Hunt, 1994: 24; Yau, Lee, Chow, Sin ve Tse, 2000: 17), MİY yönetim 

perspektifinden müşteri ilişkilerini cezbetme, sürdürme ve geliştirme 

çabalarına odaklandığı için daha yönetseldir (Singh, Singh ve Gupta, 2020: 

448; Tseng ve Wu, 2014: 79). Üçüncüsü, ilişkisel pazarlama tedarikçiler, 

çalışanlar, müşteriler ve hükümet dahil olmak üzere tüm paydaşlarla ilişki 

kurmayı amaçlarken (Morgan ve Hunt, 1994: 21; Sin, Tse ve Yim 2005: 

1266), MİY kilit müşterilerle ilişki kurmaya daha fazla adanmıştır (Galitsky 

ve de la Rosa, 2011: 2032; Lewis, 2005: 230; Tuominen, Rajala ve Möller, 

2004: 214). Bu bağlamda, MİY teknoloji çözümleri bağlamında daha yaygın 

olarak kullanılmakta ve bilgiye dayalı ilişki pazarlaması olarak 

tanımlanmaktadır (Ryals ve Payne, 2001: 3).  

MİY, dar ve taktiksel anlamda belirli bir teknoloji çözümü, müşteri 

odaklılık ve geniş anlamda bütünüyle bir teknoloji olmak üzere üç farklı bakış 

açısıyla tanımlanabilmektedir (Payne ve Frow, 2005: 168). Bu bakış açıları bir 

süreklilik olarak Şekil 1’de olduğu gibi gösterilebilmektedir.  

 
ġekil 1: Müşteri İlişkileri Yönetimi Sürekliliği (Payne ve Frow, 2005: 168). 

 

Birinci bakış açısına göre, satış görevlilerine ve yöneticilere teknolojik 

destek sunmak için özel satış gücü otomasyonu (SFA – seller force 

automation) uygulamalarından yararlanılmaktadır (Buttle, Ang ve Iriana, 

2006: 213). Satış gücü otomasyonu, satış gücü verimliliğini artırmak amacıyla 

Dar ve Taktiksel Olarak 

TanımlanmıĢ MĠY 

GeniĢ ve Stratejik Olarak 

TanımlanmıĢ MĠY 

MİY, belirli bir teknoloji 

çözümü projesinin 

uygulanması ile ilgilidir. 

MİY, entegre bir dizi 

müşteri odaklı teknoloji 

çözümünün 

uygulanmasıdır.  

MİY, paydaş değeri yaratmak 

için müşteri ilişkilerini 

yönetmeye yönelik bütünsel 

bir yaklaşımdır.  
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bilgilerin otomatik olarak toplanmasını, özümsenmesini, analizini ve 

dağıtımını sağlamak için bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanmaktadır 

(Morgan ve Inks, 2001: 463). Bu sistem, satış elemanı, müşteri ve 

organizasyon arasındaki bilgi akışının hızını ve kalitesini iyileştirerek satış 

sürecini desteklemektedir (Speier ve Venkatesh, 2002: 98). İkinci bakış 

açısına göre, MİY çok çeşitli müşteri odaklı bilgi teknolojilerini ve internet 

çözümlerini ifade etmek için kullanılmaktadır (Payne ve Frow, 2005: 168). Bu 

bağlamda, işletmeler tarafından müşteri ilişkilerini yönetmek için kullanılan 

metodolojiler, teknolojiler ve e-ticaret yetenekleri ifade edilmektedir (Stone 

ve Woodcock, 2001: 3). Üçüncü bakış açısına göre ise MİY, stratejik olarak 

önemli müşterilerle uzun vadeli, karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin 

geliştirilmesi ve sürdürülmesi için bilgi teknolojileri ile pazarlama stratejileri 

arasında stratejik bir köprü kurmaya çalışmaktadır (Buttle, 2001: 52; Glazer, 

1997: 80). Buna göre, MİY müşteri kazanımını, müşteriyi elde tutmayı, 

müşteri bağlılığını ve müşteri karlılığını geliştirmek için anlamlı iletişim 

yoluyla müşteri davranışını anlamaya ve etkilemeye yönelik kurumsal bir 

yaklaşımdır (Swift, 2001: 12). 

MİY aynı zamanda çeşitli yaklaşımları bünyesinde barındıran çok 

boyutlu bir yapıya sahiptir. İşletmede, MİY stratejisinin etkin ve verimli bir 

şekilde uygulanabilmesi için müşteri odaklılığa, örgütsel yetkinliğe, bilgi 

yönetimine ve teknoloji kullanımına ilişkin temel boyutların göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir (Mohammed ve Rashid, 2012: 221; Soltani, 

Zareie, Milani ve Navimipour, 2018: 239; Wang ve Feng, 2012: 118). Müşteri 

odaklılık, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçları ile ilgili organizasyon 

çapında pazar istihbaratının yaratılmasını, istihbaratın departmanlar arasında 

yayılmasını ve bu istihbarata organizasyon çapında yanıt verilmesini ifade 

etmektedir (Kohli ve Jaworski, 1990: 6). Karmaşıklığın hızlandığı dijital 

teknoloji çağında, derin müşteri içgörülerinin erken uyarı sistemi ile 

geliştirilmesi, mikro verilerdeki kalıpları ortaya çıkarmak ve içgörüleri hızlı 

bir şekilde paylaşmak için gelişen teknolojilerle güçlendirilmesi 

gerekmektedir (Day, 2011: 188). Bu bağlamda, gerçekten müşteri odaklı olan 

bir işletmenin yüksek MİY yeteneklerine sahip olması ve sürdürülebilir 

karşılaştırmalı avantajlar oluşturması daha olası hale gelmektedir (Wang ve 

Feng, 2012: 119).  
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Yetkinlikler, işletmenin belirli hedeflere ulaşmasına izin veren 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik bilişsel özelliklerin yanı sıra, 

kaynaklarının dağıtımında sahip olduğu yetenekler ve özel beceriler olarak 

tanımlanmaktadır (Escrig-Tena ve Bou-Llusar, 2005: 224). İşletmenin bilgi 

teknolojilerine ilişkin kaynakları örgütsel yetkinliklerle birleştiğinde ve 

işletme, müşteri yakınlığını ve maliyeti düşürmeyi ortaklaşa vurgulayan MİY 

girişimleri için hedefler belirlediğinde MİY’in işletme performansı üzerindeki 

etkisi artmaktadır (Coltman, Devinney ve Midgley, 2011: 206).  

Bilgi yönetimi, organizasyonun rekabet etmesine yardımcı olmak için 

bir organizasyondaki kolektif bilginin belirlenmesi ve kullanılması anlamına 

gelmektedir (Von Krogh, 1998: 133). Bilgi yönetim sistemleri (KMS – 

knowledge management systems), bilgi oluşturma, depolama, aktarma ve 

uygulama gibi organizasyonel süreçleri desteklemek için geliştirilmiş bilgi 

teknolojisi tabanlı sistemlerdir (Alavi ve Leidner, 2001: 114). Müşteri bilgisi, 

MİY’in müşterilerden geri bildirim alma, onlara hizmet ve ürün sağlama ve 

müşterilerin gereksinimlerini anlama süreçlerinde yer almaktadır (Lingbo ve 

Kaichao, 2012: 3853). İşletmelerin, kendileri ve müşterileri için katma değerli 

bilgiler elde etmek ve sadece müşteri satın alma kalıplarını ve eğilimlerini 

değil, aynı zamanda tutum ve tercihlerini de anlamak için MİY bilgi yönetimi 

sistemlerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir (Romano, 2000: 

832). Bilgi teknolojilerine yapılan yatırım işletmede maliyetlerin düşmesine, 

yeni ürün geliştirme ve üretim süresinin kısalmasına, çalışanların kurumsal 

becerilerinden yararlanılmasına, müşteriler, tedarikçiler ve ortaklarla daha 

yakın ilişkiler yaratılarak organizasyonun faaliyet alanının genişletilmesine 

olanak sağlamaktadır (Bahrami, Ghorbani ve Arabzad, 2012: 60). Bilgi 

teknolojilerine dayalı MİY uygulamaları teknolojik yenilikleri, bireysel 

müşterilere hizmet ve ürün değeri sunma, etkili, zamanlı ve özelleştirilmiş 

iletişimlerle yanıt verme, müşteri davranışlarını yorumlama, müşteri kalıpları 

hakkında veri toplama, analiz yapma ve tahmine dayalı modeller geliştirme 

yeteneklerine bağlamaktadır (Chen ve Popovich, 2003: 677).  

Bir MİY ekosistemi Tablo 1’de görüldüğü gibi stratejik, operasyonel ve 

analitik olmak üzere birbirini tamamlayan üç bileşenden meydana gelmektedir 

(Buttle ve Maklan, 2019; Coltman vd., 2011: 210; Fayerman, 2000; Iriana ve 

Buttle, 2007; Payne ve Frow, 2013: 351; Peppers ve Rogers, 2016: 10). Bu 

bileşenler dahilinde strateji geliştirme süreci, değer yaratma süreci, çok 
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kanallı entegrasyon süreci, bilgi yönetimi süreci ve performans değerlendirme 

süreci olmak üzere bütüncül yaklaşıma dayalı beş genel işlevler arası MİY 

süreci yürütülmektedir (Payne ve Frow, 2005: 170; Payne ve Frow, 2006: 

140; Payne ve Frow, 2013: 29; Rababah, Mohd ve Ibrahim, 2011: 24). 

Teknolojik ve işlevsel bileşenlerin entegrasyonu yoluyla satış, pazarlama, 

müşteri hizmetleri ve teknik destek gibi ön saha sistemleri ile lojistik, insan 

kaynakları, üretim, finansman ve muhasebe gibi müşteriler ile doğrudan 

etkileşimi olmayan arka saha sistemleri birbirine bağlanmaktadır (Strauss ve 

Frost, 2014: 438; Zamil, 2011: 451). Böylece, müşteri değeri sağlamada daha 

fazla verimlilik ve etkinlik elde etmek için organizasyonun pazarlama, satış, 

müşteri hizmetleri ve tedarik zinciri işlevleri birbiriyle bütünleşmiş hale 

gelmekte ve tüm değer zinciri tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmak 

ve süreçte daha yüksek karlar elde etmek için birlikte çalışabilmektedir 

(Parvatiyar ve Sheth, 2001: 5; Strauss ve Frost, 2014, s. 438). 

Tablo 1: Müşteri İlişkileri Yönetimi Türleri (Buttle ve Maklan, 2019: 6). 
MĠY Türü Temel Özelliği 

Stratejik MİY 
Stratejik MİY, karlı müşterileri kazanmayı, geliştirmeyi ve 

elde tutmayı amaçlayan müşteri odaklı işletme stratejisidir. 

Operasyonel MİY 

Operasyonel MİY, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri 

gibi müşteriye yönelik süreçlerin entegrasyonu ve 

otomasyonuna odaklanır. 

Analitik MİY 

Analitik MİY, organizasyonun müşteriyle ilgili verileri 

stratejik veya operasyonel MİY’de kullanılmak üzere 

eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürdüğü süreçtir. 

Stratejik MİY, işletmeyi müşteri segmentleri etrafında organize ederek 

ve işletme içerisinde müşteri merkezli davranışları teşvik edip, müşteri 

merkezli süreçleri uygulayarak karlılığı, geliri ve müşteri memnuniyetini 

optimize etmek için tasarlanmış bir iş stratejisidir (Mukerjee ve Singh, 2009: 

66). MİY stratejisi, bir bütün olarak kuruluşa, pazarlamaya ve bilgi 

teknolojilerine yön vererek iş stratejisi, ticari süreçler ve teknolojiyi 

etkinleştirme arasındaki uyumun optimal olduğundan emin olunmasına 

yardımcı olmaktadır (Peelen ve Beltman, 2013: 36). Temel amacı, müşteriler 

hakkındaki bilgileri aktif olarak derinleştirmek ve bu bilgileri işletme ile 

müşterileri arasındaki etkileşimleri şekillendirmek ve işletme için müşterilerin 

yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için kullanmaktır (Kumar ve 

Reinartz, 2018: 34). Bu bağlamda, stratejik MİY işletmenin gelirlerini 

artırmak için müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurma ve müşterilere sağlanan 
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hizmetleri özelleştirme yoluyla müşteri değerini artırmaya odaklanmaktadır 

(Coltman vd., 2011: 210). Çünkü işletme ancak müşterilere değer sunmayı 

başardığında, onların yaşam boyu değerini artırabileceği için müşteri değeri 

yaratmak ve sürdürmek, genel olarak işletmenin ve özellikle stratejik MİY’in 

merkezinde yer almaktadır (Kumar ve Reinartz, 2018: 18). Stratejik MİY 

müşteri portföyü yönetimi (CPM – customer portfolio management) 

aracılığıyla müşterileri portföylere ayırarak, her müşterinin toplam satış ve 

karlara göre temsil ettiği göreceli önemi daha iyi anlayabilmektedir. Böyle bir 

anlayış, işletmelere yalnızca değerli müşterileri elde tutmada değil, aynı 

zamanda ilişki geliştirme yoluyla bu müşterilerle ek değer yaratmada da 

yardımcı olmaktadır (Thakur ve Workman, 2016: 4095). Böylece işletme, 

rakiplerinden daha iyi değer önerileri ve müşteri deneyimleri yaratarak ve 

sunarak karlı müşterileri kazanabilmekte, geliştirebilmekte ve elde 

tutabilmektedir (Buttle ve Maklan, 2019: 6).  

Operasyonel MİY, işletmenin günlük operasyonlarını etkileyen yazılım 

kurulumlarına ve süreçteki değişikliklere bir başka deyişle, farklı müşterilere 

farklı muameleler üretecek ve sunacak operasyonlara odaklanmaktadır 

(Peppers ve Rogers, 2016: 10). İşletmelerin çağrı merkezlerine ve satış gücü 

otomasyon sistemlerine ilişkin faaliyetler operasyonel MİY bileşeni dahilinde 

yer almaktadır (Payne ve Frow, 2013: 27). Operasyonel MİY sayesinde, 

çeşitli müşteri temas noktaları ve kanallarında satış, pazarlama ve hizmet 

fonksiyonlarının günlük görevlerini destekleyen iş süreçleri 

otomatikleştirilmektedir (Iriana ve Buttle, 2007: 27). Satış gücü otomasyonu 

aracılığıyla, satış elemanı, müşteri ve organizasyon arasındaki bilgi akışının 

hızı ve kalitesi iyileştirilerek satış süreci desteklenmektedir (Speier ve 

Venkatesh, 2002: 98). Pazarlama otomasyonu, müşteri ve pazar profillerini 

yöneterek, hedef pazarları belirleyerek, potansiyel müşterileri oluşturarak, 

uygun iletişim ortamını seçerek ve müşteri iletişim çabalarını izleyerek 

şirketlerin pazarlama programlarını etkili bir şekilde planlamasına ve 

yürütmesine yardımcı olmaktadır (Tan, Yen ve Fang, 2002: 78). Hizmet 

otomasyonu ise, artan müşteri memnuniyeti hedefiyle çoklu iletişim 

kanallarında sorgulama ve geri bildirim süreçlerini hızlandırarak, hizmet 

operasyonlarının otomatikleştirilmesine olanak tanımaktadır (Iriana ve Buttle, 

2007: 27). Kanal entegrasyonu, iş stratejisi ve değer yaratma süreçlerinin 

çıktılarını aldığı ve bunları müşterilerle değer katan etkileşimlere 
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dönüştürdüğü için operasyonel MİY’de önemli bir role sahiptir (Payne ve 

Frow, 2013: 299). Kanal entegrasyonu müşterilerin tüm iletişim ve dağıtım 

kanallarından sorunsuz ve bütünleşik bir müşteri deneyimi elde etmelerine 

olanak sağlamaktadır (Zhang, Ren, Wang ve He, 2018, s. 183; Son, Bae ve 

Kim, 2021, s. 378). Böylece, operasyonel MİY, etkileşim için kullanılan 

kanaldan bağımsız olarak işlemleri tamamlamak için müşterilere 

kişiselleştirme, basitlik ve kolaylık sunabilmektedir (Makasi ve Saruchera, 

2014: 292).  

Analitik MİY temel olarak, kurumsal kaynak planlaması (ERP – 

enterprise resource planning), tedarik zinciri yönetimi (SCM – supply chain 

management) ve operasyonel MİY gibi işletim sistemleri aracılığıyla 

ayıklanan, dönüştürülen ve bir veri ambarına yüklenen yapılandırılmış 

verilerin kullanımına dayanmaktadır (Orenga‑Roglá ve Chalmeta, 2016: 2). 

Dolayısıyla hem müşteri hem de işletme değerini artırmak için müşteri ile 

ilgili verileri elde etmek, depolamak, ayıklamak, entegre etmek, işlemek, 

yorumlamak, dağıtmak, kullanmak ve raporlamakla ilgilenmektedir (Buttle ve 

Maklan, 2019: 13). Müşteri verileri, etkili karar verme süreçleri oluşturmak 

amacıyla verilerin analizinin tamamını yansıtan sonuçları sağlamak için 

müşteri demografisi, müşteri şikayetleri, müşteri yanıtları ve müşteri temasları 

gibi çeşitli açılardan analiz edilmektedir (Ranjan ve Bhatnagar, 2010: 5). 

Analitik MİY’in etkin bir şekilde çalışabilmesi için, müşteri içgörüsü ve 

uygun pazarlama yanıtları oluşturmaya yönelik tüm müşteri temas 

noktalarından müşteri verilerinin ve bilgilerinin toplanması, harmanlanması 

ve kullanılması ile ilgili bilgi yönetim süreçlerinin sorunsuz bir şekilde 

işlemesi gerekmektedir (Payne ve Frow, 2005: 173).  Analitik MİY, müşteri 

verilerinin toplanabileceği çeşitli veri tabanlarının geliştirilmesi ve 

yönetilmesi, müşteri bilgilerinden oluşan operasyonel müşteri veri ambarının 

oluşturulması, müşteri verilerinin analizi için veri zarflama tekniklerinden 

yararlanılması, alınan bilgilerin raporlanması ve bu bilgilerin ağ ortamı 

aracılığıyla çeşitli kullanıcılara iletilmesi süreçlerinden oluşmaktadır (Ranjan 

ve Bhatnagar, 2011: 137). Veri ambarı, veri madenciliği ve diğer bilgi 

teknolojileri ile internet geliştikçe, müşteri davranışı verilerinin mevcudiyeti 

ve analiz edilebildiği karmaşıklık, analitik MİY’in birebir pazarlama 

olanaklarını artırmaktadır (Ahn, Kim ve Han, 2003: 325). Sistemin temel 

hedefi, her bir müşteriyle gerçek tepkilerine dayalı olarak özel bir çapraz 
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kanal diyaloğu oluşturmak için gerekli tüm bilgileri sağlamaktır (Arndt ve 

Gersten, 2001: 26).  

MİY, 1990’lardan günümüze kadar taktiksel bir pazarlama aracından 

tüm pazarlama kararlarında kullanılan stratejik bir unsura dönüşerek 

gelişmiştir. İnternetin gelişimi sayesinde, birçok endüstride benimsenme oranı 

artırmıştır (Kumar ve Reinartz, 2018: 12). Tablo 2’de bu gelişime ilişkin 

zaman çizelgesi yer almaktadır. Buna göre, MİY ilk olarak 1990’ların 

başlarında, satış gücü otomasyonu ve müşteri hizmetleri desteği gibi teknoloji 

tabanlı müşteri çözümlerini tanımlamak için kullanılmıştır (Payne ve Frow, 

2005: 167). İşlevsel MİY olarak da adlandırılan bu birinci nesil uygulama, 

potansiyel müşterileri ve müşteri verilerini koruma, telefonla pazarlama, olası 

satışlar oluşturma, satış teklifleri oluşturma ve satış siparişlerini verme gibi 

satış öncesi işlevler ile yardım masaları, iletişim ve çağrı merkezleri ve saha 

hizmet desteği gibi satış sonrası faaliyetleri ele almaktadır (Gronwald, 2020: 

72; Kumar ve Reinartz, 2018: 12-13; Reynolds, 2002: 1). 

Tablo 2: Müşteri İlişkileri Yönetiminin Gelişimine İlişkin Zaman Çizelgesi (Kumar 

ve Reinartz, 2018: 12).  

Birinci Nesil 

> 1990 

Ġkinci Nesil 

> 1996 

Üçüncü Nesil 

> 2002 

Dördüncü Nesil 

> 2008 

BeĢinci Nesil 

> 2015 

- Çağrı Merkezi 

Yönetimi 

- Müşteri Hiz. 

Desteği 

- Satış Gücü 

Otomasyonu 

Müşteriye dönük 

entegre ön saha 

(pazarlama, satış, 

hizmet)  

Stratejik MİY 
Çevik ve esnek 

Stratejik MİY 
Sosyal MİY 

Kampanya 

Yönetimi 

ERP entegrasyonu 

Müşteri analitiği 

Eksiksiz web 

entegrasyonunu 

‘Talep 

edildiğinde’ 

işlevi 

Web 2.0 ve Sosyal 

Medya 

Entegrasyonu 

 

1990’ların ortalarında MİY’deki yenilikler müşteri ile birebir etkileşime 

sahip pazarlama, satış ve hizmet gibi ön saha faaliyetlerinin 

bütünleştirilmesini sağlamıştır. Bu aşamada, potansiyel kampanya hedeflerini 

seçmeye ve gruplandırmaya, teklifi iletmeye, kampanya sonuçlarını ölçmeye 

ve sonuçlardan gelecekte nasıl daha etkili ve verimli kampanyalar 

üretileceğini öğrenmeye yardımcı olan kampanya yönetimi uygulamaları ile 

pazar analizi ve müşteri bağlantı faaliyetlerine olanak tanıyan müşteriye 

yönelik ön saha yaklaşımlı ikinci nesil sistem ortaya çıkmıştır (Buttle ve 

Maklan, 2019: 89; Karakostas, Kardaras ve Papathanassiou, 2005: 855). Satış 
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öncesi pazarlama, satış işlemi ve satış sonrası hizmet faaliyetlerinden ve 

telefon, e-posta, internet gibi temas noktalarından bağımsız olarak müşteriler 

ile kurulan etkileşimlerin birleşik bir görünümü oluşturulmaya çalışılmıştır 

(Kumar ve Reinartz, 2018: 13). Bu durum MİY’in, bir bilgi teknolojisi aracı 

olma durumundan daha çok stratejik bir bakış açısıyla girişimci bir kavram 

olarak yeniden düşünülmesine yol açmıştır (Gronwald, 2020: 72). 

2002 yılının sonlarında, başarılı kuruluşlar müşteriye dönük ön saha 

sistemlerini arka saha sistemleriyle ve ayrıca ortaklar ve tedarikçiler 

tarafından kullanılan sistemlerle bütünleştirmeye odaklanmaya başlamıştır 

(Kumar ve Reinartz, 2018: 13). Artık net bir pazarlama odağına sahip olan 

MİY, pazarlama faaliyetini kurumsal kaynak planlaması, çok çeşitli teknoloji 

çözümleri ve tedarik zinciri yönetimi işlevleriyle bütünleştirmeye çalışan 

işlevler arası bir süreç haline gelecek şekilde genişlemiştir (Mack, Mayo ve 

Khare, 2005: 98). Bu doğrultuda, MİY, işletmeyi müşteri segmentleri 

etrafında organize ederek, geliri ve müşteri memnuniyetini optimize etmek 

için tasarlanmış, kurumsal çapta bir iş stratejisi olarak görülmektedir 

(Fayerman, 2002: 58). Bu nedenle, stratejik MİY konseptinde strateji, 

teknoloji, süreçler ve çalışanlar, doğru müşterilerin edinildiği ve ihtiyaçlarının 

anlaşıldığı mevcut müşteri odaklı stratejiye dayanan entegre bir yaklaşımla 

ilişkilendirilmektedir (Mack vd., 2005: 100). 

21. yüzyılın ilk on yılının sonunda, bulut bilişim, sosyal medya, web 

tabanlı hizmetler, self servisler gibi internet çağının olanakları sayesinde çevik 

ve esnek stratejik MİY ortaya çıkmıştır (Gronwald, 2020: 72). Yüksek hızlı 

internet altyapısı, bilgi teknolojilerinin kaynak optimizasyonu sağlaması ve 

dijital kaynakları artırma arayışları, talep üzerine sağlanan bilgi işlem 

kaynakları ve kullanım başına ödeme temelinde tüketim modeli ile uygun 

maliyetli ve teknolojik açıdan verimli bir MİY çözümü elde edilmiştir 

(Rafique, Tareen, Saeed, Wu ve Qureshi, 2011: 401).  

2010’ların başından itibaren ise artışa geçen yeni teknolojik gelişmeler 

ve sosyal medyanın benzersiz erişim fırsatları yakalaması sosyal MİY’in 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyal MİY, web 2.0 ve sosyal medyanın 

entegrasyonu yoluyla müşterinin katılımını ve genel müşteri deneyimini 

optimize etmek için veri odaklı içgörülerin kullanılması ile karakterize 

edilmektedir (Kumar ve Reinartz, 2018: 14). Sosyal MİY, işletmelerin müşteri 

gereksinimlerini kabul ederek üstün ürün ve hizmetler sunabilmelerini 
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desteklemektir (Arora, Singh, Bhatt ve Sharma, 2021: 218). Bu teknoloji 

platformu güvenilir ve şeffaf bir iş ortamı yaratarak, işletmelere müşterileriyle 

daha güçlü bağlar geliştirme ve karşılıklı fayda oluşturan bir değer ortaya 

çıkarmak için odağını daha iş birlikçi ilişkilere kaydırma fırsatı sunmaktadır 

(Swarts, Lehman ve Lewis, 2016: 305).  
 

2. SOSYAL AĞ VE SOSYAL MEDYA 

Sosyal MİY, işletmeler tarafından mevcut ve potansiyel müşterilerle 

etkileşim kurmak için sosyal ağ teknolojilerinin kullanımını ifade etmektedir 

(Alt ve Reinhold, 2020: 2; Reinhold ve Alt, 2011: 229; Van Looy, 2022: 98). 

Sosyal MİY, müşterilerin sosyal medya aracılığıyla işletme ile olan ilişkilerini 

kontrol etme fırsatı bulduğu, müşteri ve işletme arasındaki ilişkiyi etkileyen 

bir iş felsefesidir (Kantorová ve Bachmann, 2018: 1). Sosyal ağ geniş bir 

terimdir ve dijital içerik aracılığıyla etkileşimde bulunan içerik sağlayıcılar, 

kullanıcılar, hizmetler, platformlar, teknolojiler ve veri koruma kuruluşları 

gibi tüm aktörleri kapsamaktadır. Sosyal medya veya sosyal yazılım ise daha 

spesifik olarak dijital platform sağlayıcıları içermektedir (Alt ve Reinhold, 

2020: 2). Genellikle bloglar, iş ağları, sosyal ağlar, forumlar, mikrobloglar, 

fotoğraf paylaşımı, ürün incelemesi, sosyal imleme, sosyal oyun, video 

paylaşımı ve sanal dünyalar dahil olmak üzere çeşitli çevrim içi platformları 

tanımlamaktadır (Aichner, Grünfelder, Maurer ve Jegeni, 2021: 215). Sosyal 

medya kullanıcıların, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten ve başkalarıyla 

etkileşim algısından değer elde eden izleyicilerle, gerçek zamanlı olarak ve 

eşzamanlı olmadan etkileşime girmelerine olanak tanımaktadır (Carr ve 

Hayes, 2015: 50).  

Web 1.0 teknolojisinde, insanların web sayfalarıyla etkileşime 

girmesini sağlayan hiçbir mekanizma bulunmamaktadır. Bu nedenle aslında e-

ticaret için uygun olmayan, tek yönlü ve salt okunur bir yapıya sahiptir. Bu 

sistemde web sayfalarını değiştirmenin veya kişiselleştirmenin ve web 

üzerinden paylaşım veya iş birliği yapmanın imkanı bulunmamaktadır 

(Naughton, 2016: 16). Bununla birlikte, web 2.0 ve sosyal medya kavramları 

genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu sistem insan etkileşimini, iş 

birliğini ve bağlanabilirliği vurgulayarak yüksek düzeyde etkileşimli 

teknolojilere atıfta bulunmaktadır (Askool ve Nakata, 2011: 207). Web 2.0, 

tüm bağlı cihazları kapsayan bir ağ platformudur (O’Reilly, 2007: 17). Web 
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2.0 uygulamaları, daha fazla insan kullandıkça daha iyi hale gelen ve sürekli 

güncellenen bir yazılım hizmeti sağlamakta, bireysel kullanıcılar da dahil 

olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen verilerin tüketilmesine ve 

karıştırılmasına olanak vermekte, bir katılım mimarisi aracılığıyla ağ efektleri 

yaratarak zengin kullanıcı deneyimleri sunmakta ve bir topluluğa ait olmanın 

yanı sıra yetkilendirme ve sahiplenme duygusu yaratmaktadır (Barsky ve 

Purdon, 2006: 65; O’Reilly, 2007: 17). Web 2.0, kullanıcı katılımı, açıklık ve 

ağ etkileri ile karakterize edilen bir ortam olan yeni nesil internet için temel 

oluşturan bir dizi ekonomik, sosyal ve teknolojik trendi ifade etmektedir 

(Musser ve O’Reilly, 2006: 4). Web 2.0 insanlar, fikirler, süreçler, sistemler, 

içerikler ve diğer organizasyonel faaliyetler arasında bağlantı kurduğu için 

müşteri ve işletme arasındaki ilişkileri geliştirebilen iki yönlü bir iletişim 

sunmaktadır. Bu bağlamda, ilişkiler oluşturma ve yönetme, bilgi paylaşma ve 

iş birliği ile yakından ilgili olduğu için işletmelerin MİY süreçlerini büyük 

ölçüde etkilemektedir (Askool ve Nakata, 2010: 1056). Web 2.0 çağında 

tüketici davranışları, işletme ve müşteri arasındaki yakınlaşma ve ürünlerin 

veya değerin birlikte yaratılması çerçevesinde değişikliğe uğramaktadır. 

İşletmelerin tüketici davranışlarını anlama konusunda sosyal ticaret ve sosyal 

medya etkileşiminin çok yönlü gelişimi öne çıkmaktadır (Zhang, Liu ve Yao, 

2021: 1763). Dolayısıyla, sosyal medya, işletmelerin müşterilerin ihtiyaçlarını 

karşılamalarına ve onlara yeni hizmetler sunmalarına olanak sağladığı için 

kuruluşlar için stratejik bir araç haline gelmektedir (Askool ve Nakata, 2011: 

207; Orenga‑Roglá ve Chalmeta, 2016: 3). 

Bloglar, wikiler, podcastler, sosyal ağ siteleri, video ve RSS (really 

simple syndication – çok basit besleme) beslemeleri web 2.0 teknolojilerinin 

en yaygın türlerini oluşturmaktadır (Stephens ve Collins, 2007: 253). 

Tüketiciler artık bloglar aracılığıyla etkileşime girmekte, wikiler aracılığıyla 

iş birliği yapmakta, podcastler ve videolar yayınlamakta, sosyal ağ siteleri 

aracılığıyla ilişkiler kurmakta ve geri bildirim ve sıralama mekanizmaları 

aracılığıyla tüm iletişim biçimlerini değerlendirmektedirler (Warschauer ve 

Grimes, 2007: 1). Artık pek çok kişinin toplu bir şekilde sosyal medya olarak 

adlandırdığı ve kullanıcıların görüşlerini çevrim içi ifade etme yollarını içeren 

teknoloji ve araçların tümü aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Scott, 2020: 

61; 2022: 65). 
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 Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal ağ siteleri, bireylerin bir 

arkadaş topluluğu oluşturmasına ve bilgi paylaşmasına yardımcı 

olmaktadır. 

 Bir konu hakkında oluşturulan kişisel web siteleri olarak ifade edilen 

bloglar, bireylere yazılarını dünyayla paylaşma ve gönderilerine yorum 

yapan aktif bir okuyucu topluluğuna ulaşma olanağı sağlamaktadır. 

 YouTube, Vimeo ve TikTok gibi video paylaşım siteleri videoları 

paylaşma ve yorum yapma sürecini büyük ölçüde basitleştirmektedir. 

 Clubhouse ve Twitter Spaces gibi sosyal ses siteleri, podcast 

paylaşmanın yanı sıra konuşma uygulamalarını içermektedir. 

 Flickr, SlideShare ve Instagram gibi görüntü paylaşım siteleri, 

fotoğrafları ve grafik görüntüleri paylaşma ve bunlara yorum yapma 

sürecini kolaylaştırmaktadır. 

 Yelp, Rotten Tomatoes, Amazon ve TripAdvisor gibi değerlendirme 

siteleri, tüketicilerin ürünleri, hizmetleri ve işletmeleri 

derecelendirmelerine olanak vermektedir. 

 Wikiler, herkesin düzenleyebileceği ve güncelleyebileceği web siteleri 

olarak hizmet sunmaktadır. 

 Reddit gibi sosyal imleme siteleri, kullanıcıların başkalarına içerik 

önermesine ve içerikleri derecelendirmesine olanak tanımaktadır. 

 GPS tarafından oluşturulan konum servislerine sahip mobil 

uygulamalar, her kullanıcının dünyada tam olarak nerede olduğunu 

belirleme imkanı sağlamaktadır. 

Sosyal ağlar dünya çapında en popüler çevrim içi etkinliklerden biri 

durumundadır. 2022 itibariyle küresel sosyal medya izleyicilerinin sayısı 4,59 

milyar kullanıcıya ulaşmıştır. 2021 yılı itibariyle dünya nüfusunun %56 olan 

sosyal medya kullanım oranının 2025 yılına kadar %74’e ulaşması 

beklenmektedir (Statista, 2022a). İnternet kullanıcıları, günlük internet 

kullanımının ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya mesajlaşma 

uygulamalarında, 2015 yılından bu yana günde 144 dakika harcamaktadırlar 

(Statista, 2022c). Pazar liderliğini devam ettiren Facebook, 1 milyar kayıtlı 

hesabı aşan ilk sosyal ağ olarak aylık 2,89 milyardan fazla aktif kullanıcıya 

sahiptir. İşletme aynı zamanda her biri 1 milyardan fazla aylık aktif 

kullanıcıya sahip, en büyük sosyal medya platformları olan Facebook, 
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WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram’ın da sahibi konumunda 

bulunmaktadır (Statista, 2022b). Stratejik MİY’i besleyen veriler büyük 

ölçüde kuruluşların satışlar, çağrı merkezleri ve müşteri hizmetleri gibi 

operasyonel sistemlerinde oluşturulmakta ve tutulmaktadır. Bu doğrultuda, 

sosyal medya erişim ve kullanım olanaklarının bu derece artması, müşterilerle 

ilgili verilerin, müşterilerin Facebook veya Twitter etkinliklerinde veya 

kullanıcı tarafından oluşturularak YouTube’a yüklenen içeriklerde bulunma 

olasılığını artırmaktadır (Buttle ve Maklan, 2019: 15). Tablo 3’te sosyal 

medya platformlarından elektronik erişim ile elde edilebilecek ve MİY ile 

ilişkili olabilecek bazı veri örnekleri yer almaktadır. 

Tablo 3: Platformdan Uygulama Programlama Arayüzleri Aracılığıyla Sağlanan 

Veriler (Alt ve Reinhold, 2020: 10). 

Sosyal Medya Platformu 
Uygulama Programlama Arayüzleri Aracılığıyla 

Sağlanan Veriler 

Facebook 

Facebook kimliği, ad, profile bağlantı, ikamet yeri, 

kullanıcının açıklaması, iş, okullar (ad, mezuniyet yılı ve 

okul türü dahil), cinsiyet, saat dilimi, dil, veri durumu, 

arkadaşlar, zaman çizelgesi girişleri, akış, resimler, 

videolar, notlar, beğeniler, etkinlikler 

Twitter 

Kullanıcı kimliği, içerikler (tweetler, zaman çizelgesi, 

hashtagler, özel mesajlar), tweet/retweet sayısı, kullanıcılar 

arasındaki ilişki (takipçi, takip edilen, engellenen, yok 

sayılan), takipçiler, trendler (mevcut veya yakın 

konum/ülke nedeniyle) 

LinkedIn 

LinkedIn kimliği, kullanıcı/şirket adı, doğum tarihi, profil 

başlığı, konum, sektör, pozisyon, beceriler, sertifikalar, 

kurslar, içerikler (mevcut paylaşımlar, resim, profesyonel 

profil özeti), diğer kullanıcılara bağlantılar (bağlantıların 

sayısı, takip edilenler, ilgili profil görünümleri) 

Instagram 

Kullanıcı kimliği, kullanıcı hakkındaki veriler, beğenilen 

içerik, yorumlar, ilişkiler (takip edilen, takip eden), içerikle 

ilgili veriler (etiketler, konumlar, yorumlar, beğeniler) 

İnternet, nesnelerin interneti ve bulut bilişim teknolojilerinde meydana 

gelen hızlı gelişim nedeniyle, artan veri hacmi ve çeşitlenen veri türleri sosyal 

büyük verinin toplumunun tüm yönlerine nüfuz etmesini sağlamaktadır (Peng, 

Wang ve Xie, 2017: 12). Büyük veri, insan faaliyetleri, iletişimleri, hareketleri 

ve davranışları tarafından oluşturulan veya bunlardan türetilen büyük ve 

dinamik bir veri kümesidir (Tsou, 2015: 70). Sosyal medya, stratejik 

pazarlama kararları almak için kullanılabilecek, kolay erişilebilir ve gerçek 

zamanlı büyük müşteri verileri sağlamaktadır (Kantorová ve Bachmann, 

2018: 3). Sosyal medya platformlarına erişmek için mevcut yazılım ve 
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donanımın geniş kullanımı, aynı zamanda kullanıcı tarafından oluşturulan 

içeriğin oluşturulmasına ve değiş tokuşuna da yol açmaktadır (Ghani, Hamid, 

Hashem ve Ahmed, 2019: 418). Sosyal ağlar, müşterilerin görüşlerini ve 

değerlendirmelerini işletmenin kontrolünün ötesinde özgürce paylaşmalarına 

ve yaymalarına olanak tanımaktadır (Almunawar ve Anshari, 2014: 90). Bu 

bağlamda, sosyal medyada üretilen tüketici verileri, yapılandırılmamış büyük 

veri olma eğilimindedir ve bu verinin mevcut sosyal MİY süreçlerine entegre 

edilmesi, işletme ve müşteri arasında gerçekleşen süreç ve etkileşimlerden 

daha doğru sonuçlar çıkarmaya yardımcı olmaktadır (Orenga‑Roglá ve 

Chalmeta, 2016: 4). Sosyal büyük veri ve veri analitiğinden elde edilen 

değerli bilgiler, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini daha iyi 

hedeflenmelerine, müşteri elde tutma oranlarını iyileştirmelerine ve 

gelecekteki müşteri talebini anlamak için tahmin modellerini daha doğru 

oluşturmalarına olanak tanımaktadır (Kumar ve Reinartz, 2018: 397). 
 

3. SOSYAL MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ 

Sosyal MİY, modern iş senaryosunda sosyal medya platformları 

aracılığıyla, işletmelerin sundukları ürün ve hizmetlere müşterilerin ilgisini 

çekmeye ve müşteriler ile olan ilişkileri geliştirmeye yardımcı olan yeni bir 

yaklaşım olarak belirtilmektedir (Arora vd., 2021: 215). Sosyal MİY, çevrim 

içi içeriği sohbetlere çevirerek, bu sohbetleri iş birlikçi deneyimlerle 

genişleterek ve ardından bu deneyimleri anlamlı ilişkilere dönüştürerek 

bireysel müşterileri merkezine almaktadır. Başka bir deyişle, hayranlar veya 

takipçiler gibi medya bağlantılarını gerçek müşterilere ve hatta başkalarına 

tavsiyelerde bulunan marka savunucularına dönüştürmeye çalışmaktadır (Van 

Looy, 2022: 100). Sosyal medya platformları, müşterilerin sorularına hızlı 

yanıt verilmesine ve kişiselleştirilmiş mesajlarla müşterilerin sorunlarının 

kolayca çözümlenmesine yardımcı olmaktadır. Sosyal MİY uygulamaları 

sayesinde işletmeler, müşterilere gelecek vaat eden en iyi çözümleri ve uygun 

ürünleri önererek gelişmiş statü elde edebilmektedir (Arora vd., 2021: 217). 

Geleneksel MİY’in MİY 1.0 olarak belirtildiği durumda MİY 2.0 olarak da 

ifade edilen sosyal MİY, bir teknoloji platformu, iş kuralları, süreçler ve 

sosyal özellikler tarafından desteklenen, güvenilir ve şeffaf bir iş ortamında 

karşılıklı fayda sağlayan bir değer oluşturmak için müşteriyi iş birlikçi bir 

görüşmeye dahil etmek amacıyla tasarlanmış bir felsefe ve iş stratejisidir 
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(Greenberg, 2009: 475; 2010: 413). Temelde farklı bir müşteri paradigmasının 

varlığını ima eden MİY 2.0 aynı zamanda MİY’in operasyonel ve işlem 

tabanlı yeteneklerini sürdürme ihtiyacını kabul etmektedir (Greenberg, 2010: 

414). Sosyal MİY, kullanıcı isteklerini takip etmeyi, müşterilerden gelen 

sosyal medya beslemelerini kontrol etmeyi ve destekleyici sorgulamaları 

çevrim içi olarak göndermeyi içermektedir. Nihai hedef, geleneksel MİY’de 

olduğu gibi müşteri ilişkilerini geliştirmek, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi 

anlamak ve tekrarlanan satın almalara yol açan müşteri deneyimleri 

yaratmaktır (Van Looy, 2022: 103). Fakat geleneksel MİY ile 

karşılaştırıldığında, müşteriler ile daha etkili ve verimli etkileşimler kurmayı 

kolaylaştırmak için daha fazla miktarda duygusal ve davranışsal içgörü 

edinilmesine olanak tanımaktadır (Al-Omoush, Simón-Moya, Atwah Al-

ma’aitah ve Sendra-García, 2021: 21). Dolayısıyla gelişmekte olan teknolojik 

kaynaklar ve müşteri merkezli yönetim sistemlerinin benzersiz 

kombinasyonları aracılığıyla sosyal MİY yetenekleri, işletme ve müşteri 

etkileşimlerinin yanı sıra müşteri ve müşteri etkileşimlerinden ortaya çıkan 

sosyal işlevleri ve süreçleri entegre ederek geleneksel MİY yeteneklerini 

genişletmektedir (Kim ve Wang, 2019: 40). Bu doğrultuda Tablo 4’te 

geleneksel MİY (MİY 1.0) ve sosyal MİY (MİY 2.0) arasında ortaya çıkan 

farklar vurgulanmaktadır. 

Tablo 4: Geleneksel MİY (MİY 1.0) ve Sosyal MİY (MİY 2.0) Arasındaki Farklar 

(Greenberg, 2009: 36-37; 2010: 413) 
MĠY 1.0’ın Özellikleri ve Fonksiyonları MĠY 2.0’ın Özellikleri ve Fonksiyonları 

İşletme ile müşteri arasındaki ilişki, 

müşteriyi yöneten işletme olarak 

görülmektedir. 

İşletme ve müşteri arasındaki ilişki, iş 

birlikçi bir çaba olarak görülmektedir. 

İşletme diğer tüm yönleriyle hala bir 

girişimdir. 

Teknoloji satış, pazarlama ve desteğin 

operasyonel yönlerine odaklanmaktadır. 

Teknoloji hem operasyonel hem de sosyal iş 

birliğine odaklanmakta ve müşteriyi tüm 

kurumsal değer zincirine entegre etmektedir. 

Kullanılan araçlar, otomatikleştirme 

işlevleriyle ilişkilendirilmektedir.  

Bloglar, wikiler, podcastler, sosyal ağ 

araçları, içerik paylaşım araçları ve kullanıcı 

toplulukları gibi sosyal medya araçları 

uygulamalara ve hizmetlere entegre 

edilmektedir. 

Müşterilerle kurulan samimi ve kurumsal 

ilişkileri teşvik etmektedir. 

Müşteri etkileşimlerinde özgünlüğü ve 

şeffaflığı teşvik etmektedir.  

Anlamlı görüşmeler oluşturmak için bilgiyi 

bağlam içinde kullanmaktadır. 

Pazarlama, müşteriye geliştirilmiş, 

hedeflenmiş ve son derece spesifik kurumsal 

Pazarlama, müşteriyle sohbet yaratmak, 

müşteriyi faaliyete ve tartışmaya dahil 
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mesajlar gönderen süreçlere 

odaklanmaktadır. 

etmek, müşteriler arasındaki konuşmaları 

gözlemlemek ve yönlendirmek için ön safta 

yer almaktadır. 

İşletme, müşteri için ürünler üretmekte ve 

hizmetler yaratmaktadır. 

İşletme, müşteri için deneyimleri, ürünleri, 

hizmetleri, araçları ve bilgiyi 

bütünleştirmektedir. 

İşletme müşterileri memnun eden ürün ve 

hizmetlere odaklanmaktadır. 

İşletme, müşteriyi işletmeye bağlayan 

ortamlara ve deneyimlere odaklanmaktadır. 

İşletme, ürünler, hizmetler ve işletme-

müşteri ilişkisi hakkında müşteri görüşlerini 

yönlendirmeyi ve şekillendirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Müşteri, ürünlerin, hizmetlerin ve işletme-

müşteri ilişkisinin geliştirilmesinde ve 

iyileştirilmesinde başından itibaren bir ortak 

olarak görülmektedir. 

Eksiksiz müşteri kayıtları ve veri 

entegrasyonun sağladığı birleşik görünüm 

ile bilgiye ihtiyaç duyanların tüm kanallarda 

müşterilere ve verilere ilişkin içgörüleri 

etkin bir şekilde elde etmesi sağlanmaktadır.  

İçgörüler, çok daha dinamik bir şekilde 

müşteri verilerine, webdeki kişisel müşteri 

profillerine ve bunlarla ilişkili sosyal 

özelliklere ve içgörülerin edinilmesine 

yönelik etkinliğe müşterilerin katılımına 

dayanmaktadır. 

Sosyal MİY faaliyetleri, işletme ve müşteriler arasında bilginin var 

olması ve bilgi alışverişinin sağlanması, aynı zamanda ürün, hizmet, içerik 

veya değerin müşteriler ile yaratılmasına yönelik etkileşime odaklanmaktadır. 

Bu doğrultuda, işletmeler sosyal MİY etkinliklerinde, sosyal medyayı aşağıda 

belirtildiği gibi dört farklı şekilde kullanmaktadır (Reinhold ve Alt, 2012: 

157). 

 Bağlamın sağlanması: Sosyal medya, pazarlama kampanyalarında 

iletişim kanalı olarak veya marka ve ürünle ilgili bilgiler sağlamak 

için MİY süreçlerini desteklemek amaçlı kullanılmaktadır. 

 İçeriğin analizi: Sosyal medyadan bilgiyi keşfetmek, genişletmek 

veya değerlendirmek için de yararlanılmaktadır. Sosyal medya, 

özellikle analitik MİY için bilgi kaynağı olarak entegre 

edilmektedir. Bu amaçla, kullanıcılar ve içerik yeni pazar içgörüleri 

yaratmak için sürekli analiz edilmektedir. 

 İşlemler için kanal: Sosyal medya aynı zamanda, bir hizmet 

platformu veya bir satış kanalı olarak MİY süreçlerinde müşteri 

temas noktası şeklinde kullanılmaktadır. 

 İş birliği platformu: Sosyal medyadan, ürün ve hizmet geliştirme 

veya pazarlama kampanyalarını tanımlama süreçlerinde sosyal ağ 

kullanıcıları ile ortak çalışmayı desteklemek için faydalanılmaktadır.  

Sosyal MİY faaliyetleri, müşterilerin etkin bir şekilde izlenmesini, 

müşterilerle teması geliştirmeyi, yoğunlaştırılmış müşteri toplulukları 
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oluşturmayı, müşteri toplulukları tarafından geri bildirimleri beslemeyi ve 

yüksek talep görebilecek ürünleri belirlemeyi kapsamaktadır (Chatterjee vd., 

2021: 36). Ayrıca satış ve kampanya yönetimi faaliyetlerini yürütmek, müşteri 

yaşam boyu değerini ve müşteri elde tutma oranlarını hesaplamak için sosyal 

medya aracılığıyla elde edilen verilerden yararlanılmaktadır (Harrigan ve 

Miles, 2014: 109). Bu doğrultuda, işletmelerin sosyal MİY sistemlerinin 

sürekli bir uygulama halinde organize edilmesi gerekmektedir. Bu 

uygulamalar aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir (Dreyer ve Grant, 2011: 4):  

1. İzleme ve yanıt verme: Kullanıcıların çevrim içi olarak ne 

tartıştığını ve paylaştığını sürekli olarak izlemek ve işletme 

hakkında konuşan kullanıcılara zamanlı ve etkili yanıtlar vermek.  

2. Sosyal profil eşleme: Müşterilerin Twitter hesabı, blog akışı veya 

Facebook profili gibi sosyal medya verilerini veri tabanına 

kaydetmek ve ihtiyaç olduğunda herhangi bir müşteriyi çevrim içi 

olarak bulmak. Ayrıca müşterilerin birbirleriyle nasıl bağlantı 

kurduklarını analiz etmek. 

3. Erişim ve olası satış yaratma: Kullanıcı listelerini oluşturmak, 

takipçi sayısını artırmak ve katılımcıları üyelik, kayıt ve satışlar 

aracılığıyla müşteri adaylarına dönüştürmek. 

4. Topluluk yönetimi: Müşteriler ile ilişkileri derinleştirmek, onları 

harekete geçmeye motive etmek ve sosyal araçları kullanarak 

kullanıcı gruplarını ve kullanıcıları verimli bir şekilde yönetmek. 

5. İçerik oluşturma ve iyileştirme: Müşteriler ile ilişkilendirilmiş 

içeriği, sosyal medya siteleri için uygun şekilde biçimlendirilmiş 

içeriğe dönüştürmek ve kullanıcıların en aktif olduğu sosyal medya 

sitelerine ve gruplarına zamanında dağıtmak. 

Sosyal MİY sisteminde kullanıcılar, bir veya daha fazla platform 

sağlayıcı tarafından barındırılan sosyal medya platformları aracılığıyla sosyal 

ağda içerik paylaşmaktadırlar. Kullanıcıların yanı sıra işletmeler de bu 

platformlarda yer almakta ve diğer işletmeler ve hizmet sağlayıcılarla 

etkileşime girmektedir (Alt ve Reinhold, 2020: 15). Şekil 2’de sosyal MİY 

sisteminde yer alan aktörler ve bileşenler çerçevesinde gerçekleşen faaliyetler 

ve süreçler görülmektedir. Buna göre, müşteriler sosyal kanallar ve ağlar 

aracılığıyla yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinmekte, sadece mesaj 

göndermek ve cevap beklemek yerine belirli bir marka ile görüşmeyi tercih 
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etmekte ve işletmenin kendisini dinlemesini ve sorunlarını hızlı bir şekilde 

çözmesini istemektedirler (Orenga‑Roglá ve Chalmeta, 2016: 3). Bu nedenle, 

işletmelerin sosyal MİY faaliyetlerinde bulunabilmeleri için ilk olarak sosyal 

medya mevcudiyetlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bloglar, wikiler, sosyal 

ağ siteleri, podcastler gibi sosyal araçlar işletmenin, web kullanıcılarının 

sosyal davranışlarını belirlemesine yardımcı olmaktadır (Aldaihani ve Ali, 

2018: 44; Askool ve Nakata, 2011: 207).  İşletmeler özellikle sosyal ağ siteleri 

üzerinde kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden fayda elde 

etmektedir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler genellikle işletmenin 

mevcut ve potansiyel müşterileri, takipçileri veya izleyicileri tarafından 

yüklenen fotoğraf ve videolardan, ürün ve hizmetlere yönelik olarak yapılan 

eleştiri, değerlendirme, öneri ve oylamalara ilişkin yorumlardan veya 

müşteriler tarafından yaratılan hikayelerden oluşmaktadır (Diamond ve 

Clifford, 2016: 442-443). 

ġekil 2: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetiminin Bileşenleri (Alt ve Reinhold, 2012: 

289). 

İşletmenin, müşteriler ve pazarlar hakkında sosyal medya 

platformlarından elde ettiği verileri bilgiye dönüştürebilmesi için veri 

madenciliği ve metin madenciliği gibi analitik işlevlerden yararlanması 

gerekmektedir (Reinhold ve Alt, 2011: 230). Çoğu sosyal medya platformu, 

işletmelere kullanıcıların içerikle etkileşimleri (ör: beğeni sayısı, yorum 

sayısı, gösterimler) ve temel analitik işlevler (ör: kampanya başarısı, hedef 

grup segmentasyonu) hakkındaki verileri sağlasa da sosyal ağın büyük veri 
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yapısı, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin otomatik olarak 

çıkarılmasını ve değerlendirilmesini gerektirmektedir (Alt ve Reinhold, 2020: 

16). Sosyal medya platformları tarafından sunulan uygulama programlama 

arayüzleri (API – application programming interfaces) sosyal verilerin çevrim 

içi ortamda izlenmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kolaylaştırmaktadır 

(Perez-Vega, Hopkinson, Singhal ve Mariani, 2022: 12). Sosyal MİY sistemi, 

stratejik MİY bakış açısının operasyonel, analitik, iletişimsel ve iş birlikçi 

süreçleri doğrultusunda desteklenmektedir. Analitik ve operasyonel MİY 

müşterilerin belirlenmesine ve aralarındaki farklılıkların ortaya çıkarılmasına, 

müşteriler ile etkileşim kurulmasına ve müşterilere yönelik ürün, hizmet, yanıt 

ve deneyimlerin kişiselleştirilmesine yardımcı olmaktadır (Peppers ve Rogers, 

2016: 41). İletişimsel ve iş birlikçi MİY süreçleri, işletme ve müşteriler 

arasındaki bireysel iletişim ve dağıtım kanallarının (ör: web sitesi, e-posta, 

mobil uygulama, blog, podcast, sosyal ağ sitesi) iletişimini, 

senkronizasyonunu ve yönetimini sağlamaktadır (Gneiser, 2010: 97). 

Etkileşim, MİY süreçlerinde analiz edilen ve içgörülere dönüştürülen 

bilgilerin, müşterilere yönelik reaktif veya proaktif yanıtların 

oluşturulmasında kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. İşletme, sosyal medya 

kullanıcılarının kampanyalara ilişkin soruları veya hizmet talepleri için sosyal 

medya platformlarında mesajlar yayınlayabileceği gibi sosyal ağdan gelen 

bilgiler doğrultusunda diğer kullanıcıların değerlendirmeleri veya önerileriyle 

ürün, hizmet ve deneyimler için mevcut açıklamaları zenginleştirebilmektedir 

(Alt ve Reinhold, 2020: 16). Özellikle müşterilerle veya kullanıcılarla sözlü 

bir şekilde ilgilenen etkileşimli, sanal aracılar olarak sohbet robotları (chatbot) 

müşteri hizmetleri ve kişiselleştirme ile ilgili çeşitli süreçleri kolaylaştırmak 

için giderek daha fazla kullanılmaktadır (Przegalinska, Chiechanowski, Stroz, 

Gloor ve Mazurek, 2019: 786). İşletmenin müşteriler ile kurduğu bu 

etkileşimlerin son derece olumlu deneyimlere dönüşebilmesi ve müşterilerin 

birden fazla kanalla etkileşime girdiği durumlarda, müşterinin tek bir birleşik 

görünümünün elde edilebilmesi için entegrasyon önem arz etmektedir (Payne 

ve Frow, 2004: 528). Entegrasyon birden fazla sosyal medya platformunda 

koordineli bir varlığın ve içeriğin korunmasına izin vermekte ve tutarlı bir 

müşteri bilgi tabanı sağlamaktadır (Alt ve Reinhold, 2020: 17). 
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SONUÇ 

İlişkisel pazarlama paradigmasına dayanan MİY kavramı 1990’lı 

yıllardan itibaren işletme ve pazarlama literatüründe müşteriler ile olan 

ilişkileri oluşturmak, geliştirmek ve sürdürmek için araştırılmaktadır (Payne 

ve Frow, 2005; 2006). MİY temel olarak, müşteri değerini, kurumsal karlılığı 

ve dolayısıyla paydaş değerini en üst düzeye çıkarmak için dikkatle 

hedeflenen müşterilerle ilişkiler yaratmayı ve ilişkilerin değerini artırmayı 

amaçlayan bir yönetim yaklaşımıdır (Payne ve Frow, 2004: 527). 2000’li 

yılların ortalarından itibaren bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı 

gelişmeler sayesinde, MİY faaliyet ve süreçleri başlangıçta çağrı merkezi 

yönetimi veya müşteri hizmetleri desteği çerçevesinde dar ve taktiksel bir 

bakış açısıyla gerçekleştirilirken, tüm işletme süreçlerine nüfuz eden stratejik 

ve entegre bir yapıya dönüşmüştür (Payne ve Frow, 2013; Peppers ve Rogers, 

2016). Özellikle 2010’ların ortalarından sonra sosyal medya erişiminde 

yaşanan yenilikçi ilerlemeler ile web 2.0 ve sosyal medya entegrasyonu 

aracılığıyla MİY süreç ve faaliyetlerinin köklü bir şekilde değişikliğe uğradığı 

görülmektedir (Greenberg, 2009; 2010). Bu bağlamda, geçtiğimiz on yıllar 

boyunca, stratejik MİY’in, en iyi müşterileri belirleyerek ve işletmenin 

faaliyetlerine bağlı kalmalarını sağlamak için ihtiyaçlarını en iyi şekilde 

karşılayarak, işletmenin karlılığını artırmada kritik bir araç olduğu 

kanıtlanmıştır (Nguyen ve Mutum, 2012: 402). Stratejik MİY, müşteri 

ihtiyaçları, davranışları ve beklentileri hakkında iyi bir anlayış elde etmek için 

analitik MİY süreçleri ile tüm taleplerde müşterilerle etkileşimleri ortaya 

çıkarmak ve yönetmek için operasyonel MİY faaliyetlerini entegre etmektedir 

(Kumar ve Reinartz, 2018: 39). Sosyal MİY ise bu süreçleri, işletmenin sosyal 

medyada yürüttüğü faaliyetlerin eklenmesi yoluyla iletişimsel ve iş birlikçi 

MİY süreçleri aracılığıyla genişletmektedir (Alt ve Reinhold, 2020: 17). 

Sosyal MİY, müşteriyle ilgili verilerin farklı biçimlerine odaklanarak, bu 

verileri geleneksel MİY süreçlerinde depolanmış kurumsal verilerle aynı 

stratejik ve operasyonel müşteri yönetimi amaçları için kullanmaktadır (Buttle 

ve Maklan, 2019: 15). Geleneksel MİY süreçlerinin de merkezinde yer alan 

müşteriler için değer yaratma yaklaşımı, sosyal MİY ile müşterilerin de 

değerlendirme ve incelemeler yoluyla veya kullanıcılar tarafından oluşturulan 

içerikler aracılığıyla değer yaratma sürecine katılımına dönüşmektedir 

(Dewnarain vd., 2019: 173). Dolayısıyla sosyal MİY, sosyal medya tarafından 
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desteklenen müşterileri yönetmek yerine onların katılımına vurgu 

yapmaktadır (Chan, Fong, Law ve Fong, 2018: 424).  

Yeni bir iş modeli ortaya koyan sosyal MİY işletmelere bir dizi fayda 

sağlayarak karlılığın artırılmasına yardımcı olmaktadır (Orenga‑Roglá ve 

Chalmeta, 2016: 3). Sosyal MİY sayesinde müşterilerle, bağlantı, etkileşim, 

memnuniyet, elde tutma, bağlılık, savunuculuk ve katılım aşamalarından 

oluşan müşteri etkileşim döngüsü aracılığıyla derin bağlantılar 

oluşturulabilmektedir (Sashi, 2012: 260). Bu bağlamda, müşterilerle kurulan 

gerçek zamanlı etkileşim, pazarın daha iyi anlaşılmasını ve yorumlanmasını 

sağlayarak müşteri bağlılığını artırmakta; müşterilerin ihtiyaçlarını etkin bir 

şekilde ele almak, ağızdan ağıza olumlu iletişimi etkilemekte ve işletme 

itibarını iyileştirmekte; işletme tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesinin tüm aşamalarında (tasarım, üretim, test vb.) müşteriler sürece 

dahil edilebilmekte; genel müşteri deneyimi ve müşteri yaşam boyu değeri 

iyileştirilmekte; uygun müşteri teşvikleri aracılığıyla müşteriler arasındaki 

bilgi alışverişi gelişmekte ve basitleştirilmektedir (Marolt, Pucihar ve 

Zimmermann, 2015: 268; Orenga‑Roglá ve Chalmeta, 2016: 4). Bu 

doğrultuda, gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam eden sosyal medya 

teknolojileri çerçevesinde işletmeler tarafından uygulanan sosyal MİY faaliyet 

ve süreçlerinin neler olduğunun keşfedici bir bakış açısı ile ortaya koyulmaya 

çalışılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, gerçekleştirilen sosyal MİY 

faaliyet ve süreçlerinin işletmelere sağladığı faydaların ortaya koyulabilmesi 

için literatür destekli açıklayıcı araştırma yaklaşımları aracılığıyla, farklı 

örneklemler üzerinde analizlerin gerçekleştirilmesi çalışma alanının 

gelişimine katkı sağlayacaktır. 
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GĠRĠġ 

Bilindiği üzere tüm işletmeler açısından en büyük sıkıntılarla 

karşılaşılan, en belirsiz, en istikrarsız ve en riskli dönem kuruluş aşamasıdır. 

Birçok değerli iş fikri ve gelişme potansiyeli taşıyan işletme kuruluş veya 

henüz hazırlık aşamasındayken yeterli destek alamadığından piyasadan 

silinmektedir. Bu nedenlerle iş fikri veya kuruluş aşamasında işletmelerin 

gerekli kaynaklara ve desteklere sahip olması geleceğini şekillendirecektir. İş 

melekleri var oluşunun ilk zamanlarında olup, finansal ve yönetsel destek 

ihtiyacı hisseden özgün ve yenilikçi bir fırsatı gören işletmelere ve 

girişimcilere gerekli desteği sağlamayı amaç edinen bireysel girişimcilere 

denilir. İş meleklerinin girişimciler üzerindeki etkisi bazı durumlarda ülkenin 

yenilikçilik kapasitesine dahi etkide bulunabilmektedir. Önemi bu derece 

yüksek olan iş meleklerinin niteliklerinin, melek girişimciliği etkileyen 

faktörlerin, iş meleklerinin hangi saiklerle hareket ettiğinin, bu durumun 

sonuçlarının ve benzeri konuların ayrıntısıyla incelenmesi bu çalışmanın 

çerçevesini oluşturmaktadır. Girişimcilik literatüründe özel bir yeri bulunan 

melek girişimciliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için öncelikle 

kavramın ayrıntılı bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. 

 

1. GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI VE GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ 

ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Özellikle kalkınmakta olan ekonomilerde yeni firmaların yenilikçi ve 

farklı iş fikirleriyle piyasada olması ülkelerin kalkınması için yüksek önem 

taşımaktadır. Fakat bahse konu aşamadaki işletmelerin karşılaştığı temel 

sorunların başında kaynak yetersizliği ile risk alma gelmektedir. 

Bu bağlamda işletme literatürüne giren teşebbüs ve müteşebbislik 

konuları ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış, girişimciliğin önemi, etkileyen 

faktörler, sonuçları ve kavramlar arası ilişkiler çeşitli araştırmacılar tarafından 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tarihsel süreçte kullandığımız "teşebbüs" ve "müteşebbis" ifadeleri 

yerine günümüzde daha sıklıkla „„girişim" ve "girişimci" terimleri 

kullanılmaktadır. Normal hayatta, girişim (enterprise); herhangi bir görevi 

gerçekleştirmek amacıyla çaba harcama, başlama, kalkışma, deneme fiillerini 

kapsamakta,  müteşebbis (entrepreneur) ise; sözü edilen koşullar içinde 

hareket eden girişken bireyi tanımlamak için kullanılmaktadır (Aytaç ve İlhan, 

2007:102) . 

Girişimcinin işletmedeki rolü bir motoru çalıştıran anahtar gibi 

düşünülebilir. Üretim faktörlerini bir araya getiren, işlerlik kazandıran, 



 
106 FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 2 

harekete geçiren girişimcinin motivasyonu ve yetenekleridir. Dolayısıyla 

girişimciliğin örgütlerin oluşumunu ve başarısını belirleyen bir fonksiyonu 

olduğu söylenebilir. 

Ünlü Fransız iktisatçı J.B. Say‟dan günümüze, girişimcilik kavramsal 

olarak üretimin dördüncü faktörü olarak yer edinmiş olup, konu, 

Schumpeter‟in dile getirdiği dinamik girişimcilik kavramıyla oldukça büyük 

bir önem kazanmıştır (Durukan, 2006 :28).  

Schumpeter (1928; 1934) girişimci terimini “yeni kombinasyonlar” 

oluşturma işlemini inovatik yöntemler aracılığıyla başaran, başka bir ifadeyle 

muhtemel bütün kaynak ve erklerin içinden “farklı ya da benzer şeyleri 

değişik yöntemler kullanarak üreten” şahıslar olarak ifade etmektedir (Fiş ve 

Wasti, 2009:130). Schumpeter‟e göre girişimci ast veya üst olabilir, örgütün 

içinden veya dışından olabilir. Ayrıca kurumsal ve bireysel girişimcilik 

faaliyetleri de sadece mekânsal olarak değişmektedir. Girişimciliğin temel 

mantığı değişmemektedir. 

Girişimciliğin tarihine baktığımızda insanların yerleşik hayata geçtiği 

ilk dönemlerden günümüze kadar olan süreçte girişimcilik faaliyetlerinin 

bilinçsiz olarak da olsa ifa edildiğini görmekteyiz. Buna göre bireylerden 

birilerinin üretim, yerleşim, tüketim gibi insanoğlunun ihtiyaçlarını 

karşılamaya dönük kararlar ortaya koyması, bu kararlar neticesinde zaman 

zaman savaşlar, hayvan saldırıları gibi çeşitli riskler alması ilk girişimcilik 

faaliyetlerinin izlerine işaret etmektedir (Aşkın vd., 2011:55-56).  

Dünyada girişimciliğin zaman içerisinde gösterdiği değişim ve gelişimi 

anlayabilmek için ilk olarak ekonomik uğraşıların dönemlerini analiz etmek 

gerekir. Buna göre (Aşkın vd, 2011: 56);  

 İlkel (Primitiv) Toplumlar (Çobanlığa dayanan ev ekonomisi), 

 Tarıma dayanan köy ekonomisi (Derebeylikler), 

 Küçük el sanatına dayanan kent ekonomisi, 

 15. – 19. Yüzyıllar Arasında Avrupa‟da Ortaya Çıkan İktisadi 

Düşünceler Çerçevesinde Girişimciliğin Gelişimi, 

 20. Yüzyılda Yaşanan Gelişmeler Paralelinde Girişimcilik 

 

Primitiv Toplumlar;  İlkel toplumlarda hayvanların evcilleştirilmesi 

yolu ile yaşam idamesi yapılmaya başlanması girişimcilik faaliyetlerine örnek 

olarak verilebilir. Bu dönemde bireylerin en önemli meşguliyetleri hayatta 

kalabilmektir. Bu amaçla hayvancılık yardımıyla gıda tedariki, ilkel bir takım 

araç gereçlerin üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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Tarıma Dayanan Köy Ekonomisi; Tarıma dayalı köy ekonomisi 

döneminde toprağa dayalı faaliyetler ön plandadır. Toprağın işlenmesi için 

toprak sahipleri ile köylüler arasında yapılan düzenlemeler ile tarımsal 

faaliyet gerçekleştiren köylü sınıfı içerisinden sınırlı sayıda girişimciler ortaya 

çıkmaya başlamıştır. 
 

Küçük El Sanatına Dayanan Kent Ekonomisi; Bu dönemde 

kentlerde ticaret mallarının üretimi ve zanaatkârlık faaliyetlerinin artmasıyla 

bireylerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere köylerdeki tarım faaliyeti 

neticesinde üretilen ürünlerin değiş tokuşunu sağlamak amaçlanmıştır. 

Ayrıca kentlerde el sanatına dayanan küçük ev tipi üretim atölyeleri 

zaman içerisinde yerini büyük ölçekli atölyelere bırakmıştır. Yine bu 

dönemde çeşitli meslek dalları ortaya çıkmış, bu dönemin sonlarına doğru 

üretimde makine teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. 
 

15. – 19. Yüzyıllar Arasında Avrupa’da Ortaya Çıkan Ġktisadi 

DüĢünceler Çerçevesinde GiriĢimciliğin GeliĢimi; Bu dönemde öne çıkan 

bakış açısı ülkeleri ekonomik bağlamda güçlendiren politikaların 

uygulanmasını sağlamak ve ülkelere yüksek para girişini sağlamak temelinde 

şekillenmiştir.  

Bu süreçte merkantilizm, fizyokrasi ve endüstri devrimi ticari akışı ve 

kazanç politikalarını etkileyen önemli gelişmeler arasında yer almakta olup, 

girişimcilerin önü açılmış, girişimcilik düşüncesi devletler tarafından 

desteklenmiştir. Girişimciliğin öneminin anlaşılmaya başlandığı süreç bu 

süreçtir. 
 

20. Yüzyılda GiriĢimcilik; 20. Yüzyıl ekonomik, teknolojik ve küresel 

gelişmelerin etkisiyle girişimcilik kavramının ve girişimcilerin faydalarının 

net şekilde ifade edildiği, girişimciliğin farklı görünümlerinin ortaya 

çıkarıldığı, hem örgütler açısından hem de girişimciler açısından 

girişimciliğin çerçevesinin belirlendiği dönemdir. 

Çevresel etkenlerde yaşanan dalgalanmalar, bu süreçte örgütlerin 

varlıklarını zorlaştırmaya başladığından, yapılan düzenlemelerin de etkileriyle 

işletmeler girişimcilik konusunu bilinçli şekilde masaya yatırmışlar ve 

girişimcilerin katkılarını artırmaya yönelik çabalar ortaya koymaya 

başlamışlardır. 

Bu dönemde Dünyada yaşanan önemli gelişmeler (savaşlar, kıtlık, 

krizler vb.) girişimcilik faaliyetlerini de oldukça derinden etkilemiş ancak 
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ülkeler bireysel ve/veya birlikte çalışarak bu tarz problemleri aşmaya yönelik 

adımlar atmışlardır. 

Ülkemizdeki girişimciliğin gelişimine dair bulgular incelendiğinde ise 

konar göçerlikten Anadolu‟yu yurt edinme aşamasına gelindiğinde ticari 

anlamda girişimciliğin ilk adımlarının atıldığını söyleyebiliriz. Özellikle 

zanaatkârlık konusunda ileri giden bir toplum olarak girişimcilerin çeşitli 

birlikler kurduklarına ve birbirlerini çeşitli konularda desteklediklerine dair 

çeşitli veriler mevcuttur (Durukan, 2006:26-28). Dolayısıyla sosyal 

girişimciliğin ilk örneklerine bu dönemlerde rastlandığı söylenebilir. 

Bu bağlamda sosyal girişimcilerin özellikleri aşağıdaki şekildedir 

(Thompson, 2002: 415): 

 Bir ihtiyaç boşluğunu tanımlayan ve bu boşluğu bir fırsatla 

ilişkilendiren, 

 Gerekli ağları kurmak için diğer kişileri bir araya getiren ve 

güdüleyen, 

 İhtiyaç duyulan kaynakları bulan, 

 Engellerin üstesinden gelen ve içsel riskle baş eden, 

 Riski kontrol etmek için uygun sistemleri öne süren kişilerdir. 

Dolayısıyla sosyal girişimci olarak tanımlanan kitlenin kar amacı 

taşımayan organizasyonların ortaya çıkarılmasında etkin olduğu söylenebilir. 

Ancak girişimciler denildiğinde akla genellikle kar amacı güden işletmeleri 

çeşitli riskler almak suretiyle başarıya taşımayı hedefleyen kişilerin yani 

ekonomik girişimcilerin geldiği bir gerçektir. 

Girişimcilik eğilimi ile kişilerin içerisinde hayat sürdüğü sosyal örgüt 

yakından bağlantılıdır. Kişi ya da şahıs dâhil olduğu toplumun sosyal 

yapılanmasından, teknolojik altyapısından, ekonomik koşullarından ve eğitim 

düzeyinden yüksek düzeyde etkilenmekte olduğundan inanç ve düşünsel 

yapıya bu koşular yön vermektedir (Ersoy, 2010:73). 

Buna göre sosyolojik bağlamda özgüvenli yetiştirilen bireylerin 

girişimcilik eğilimleri de aynı oranda artmaktadır. Ayrıca ülkedeki ekonomik 

koşulların iyi olması, eğitim seviyesinin yükselmesi de benzer şekilde 

kişilerin girişimcilik eğilimlerini paralel şekilde etkileyecektir (Ersoy, 

2010:77).  

 

1.2.GiriĢimcilerin Yaygın Ortak Özellikleri 

Girişimcilik için yapılan tanımların ekserisinde akademisyenlerin 

üzerinde anlaştıkları husus girişimcilerin genel itibariyle davranış şekilleridir 
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(Ağca ve Yörük, 2006:158). Bahse konu davranış biçimleri içerisinde (1) 

inisiyatif alma, (2) işletmenin kaynaklarını ve içerisinde bulunduğu şartları 

uygulamaya dönük değerler oluşturmak amacıyla dönüşüm meydana getirerek 

sosyal ve finansal konulara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapma, (3) kayıp ve 

başarısızlık olasılığını göze alma bulunmaktadır (Hirsrich ve Peters, 2002:10). 
 

Ġnisiyatif Alma; Girişimcilerin temel davranış kalıplarının başında yer 

alan inisiyatif alma kendi başına karar vererek bunların sonuçlarına 

katlanabilme yeteneğini kapsamaktadır. Girişimci farkına vardığı bir fırsatı 

kaçırmamak adına uygulama aşamasında inisiyatif almazsa başarılı olabilme 

olasılığı yoktur.  

Toplumda çoğu birey bir iradeyi ortaya koymaktan, bir karar alıp 

uygulamaktan, davranışlarının neticeleri herhangi bir risk taşımasa dahi 

kaçınmaktadır. Dolayısıyla her konuda başkasına bağımlı düşünerek girişimci 

olunamayacağı gerçeği inisiyatif alabilen kişilerin girişimcilik eğilimlerinin 

yüksek olduğu fikrini desteklemektedir (Küçükaltan, 2009:24-25). 

Ancak bu elbette ki kişilerin gözü kapalı şekilde yeni bir fikri veya 

düşünceyi uygulamaya koyma konusunda inisiyatif olması gerektiğini ifade 

etmez. Burada kast edilen mantıklı, gerçekçi, yenilikçi ve üzerinde gerekli ön 

incelemelerin yapılıp tamamlandığı konularda girişimcilerin inisiyatif alma 

özelliğidir. 
 

Kaynakları ve mevcut Ģartları kullanılabilir değerlere dönüĢtüren 

sosyal ve ekonomik alanlarda gereken yeni düzenlemeler 

gerçekleĢtirmek;  Her organizasyon için kaynaklar paha biçilemez ve 

kıymetlidir. Dolayısıyla gerek yöneticilerden gerekse de girişimcilerden 

beklenen bu kıt kaynakların en yüksek verim alınacak şekilde kullanılması 

ancak aynı zamanda uygulamada sosyal ve ekonomik değerler ortaya 

konulmasıdır. 

Girişimcilerin bunu başarabilmesi için işletmenin içerisinde bulunduğu 

koşulları iyi analiz ederek, işletmenin sahip olduğu kaynaklar çerçevesinde bir 

katkı ortaya koyabilmesi önemlidir. Bu durum iş fikirlerinin öncelikle örgütün 

kendisine, sonrasında ekonomiye, topluma ve tüm insanlığa fayda sağlaması 

gerektiği gerçeğine işaret etmektedir. 

Bu bakımdan girişimcilerden beklenen örgüt içi veya dışında öncelikli 

olarak fırsatları fark etmesi, uygulanabilir fikirler haline getirmesi, sonuç ve 

neticelerini iyi analiz etmesi ve tüm bunları topluma katkı ve gelişim 

sunabilmek adına gerçekleştirmesidir. 
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Risk ve baĢarısızlığı kabul etme; Girişimcilerin eylemlerinin olumsuz 

neticelenebileceği gerçeği ve başarısız olabilme ihtimalleri göz ardı 

edilmemelidir.   

Her karar olumlu veya olumsuz neticeler yaratabilir. Dolayısıyla 

gündelik hayatta geçerli olan bu kural girişimcilik faaliyetinin ifasında da 

geçerli olacaktır. Girişimcilerin gördükleri fırsatlar zaman zaman 

planlanmayan şekilde işletmelere çeşitli zararlar verebilme ihtimali taşımakta 

olup, bazı durumlarda ise sadece planlanan başarıya ulaşmama ihtimali 

bulunmaktadır.  

Bu riskleri göze alabilmek yüksek özgüven ve öz yeterlilik sahibi 

olunmasıyla mümkündür. Girişimcilerin başarısız olduklarında hatalarından 

öğrenme eğilimlerinin yüksek olması ile baştan başlayabilme hevesine sahip 

olmaları, hatalarıyla yüzleşmekten çekinmemeleri başarıya giden yolun 

anahtarıdır.  

Bunlar dışında girişimcilerde gözlenebilen diğer yaygın özellikler ise 

aşağıdaki gibi sayılabilir: 

 Açık fikirli olma 

 Farklı vizyona sahip olma (Olaylara farklı açılardan yaklaşabilme) 

 İyimserlik 

 Analiz yapabilme yetisine sahip olma 

 Yenilikçi olma 

 Stratejik düşünce becerilerine sahip olma 

 Teknolojiye düşkünlük  
 

1.3. ĠĢletmeler Açısından GiriĢimciliğin Önemi 

Gerek yeni kurulan işletmeler gerekse de faaliyetini sürdürmekte olan 

işletmeler için girişimciliğin önemi oldukça büyüktür. Faaliyete yeni başlayan 

işletmeler için parlak bir iş fikri geliştirmek, orijinal ve değişik bir ürün 

geliştirmek işletmenin rekabetçi gücünü yükselterek rakiplerinden sıyrılmasını 

sağlayacaktır (Aşkın vd., 2011:55). 

İş hayatında rekabetle başa çıkabilmenin temel adımlarında birisi olan 

yeni veya farklı bir iş fikri geliştirmek ancak girişimcilerin çabalarıyla 

mümkündür. Girişimciliği üretim faktörlerinden dördüncüsü olarak 

tanımlayan düşünce gereğince girişimci mevcut kaynakları en etkili tarzda 

sürece dâhil ederek fırsatları yakalamayı başaran kişidir. 
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Faaliyetini sürdürmekte olan işletmeler açısından ise işletmenin 

ürününü diğer işletmelerden farklılaştırılmış hale getirmesi talep artışı 

sağlayabilir. Çoğu zaman sıfırdan yeni bir ürün/iş fikri oluşturmak mevcut bir 

ürün üzerinde bir yenilik yaratmaktan daha zordur. Dolayısıyla işletmelerde 

girişimcilerin genellikle mevcut ürünlerde çeşitli yenilikler, iyileştirmeler, ek 

fonksiyonlar, değişik türler geliştirmekte oldukları görülmektedir.  

Bu düzenlemeler, yenilikler veya değişiklikler bazen işletme 

içerisindeki girişimciler tarafından oluşturulurken, bazen de işletme 

dışarısından başka fikirler işletme yöneticilerine bildirilebilir. Bu bakımdan 

kişilerin girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkarılması amacıyla destekleyici 

bir örgüt iklimi bulunması önem arz eder. 

Gelişen teknolojilere, kişilerin artan ve değişen ihtiyaçlarına cevap 

veremeyen işletmeler piyasadan hızla silinmektedir. Bu nedenle yeniyi, 

farklıyı, fırsatları fark edebilen, uygulanabilir fikirlere dönüştürebilen 

girişimciler işletmelerin devamlılığı ve ekonomik istikrar açısından oldukça 

kıymetlidir. 

İşletmeler açısından girişimcilik faaliyetinin fonksiyonları aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir (Karalar vd., 2006:14): 

 Yenilikçi mallar/ hizmetler geliştirmek ya da hâlihazırda bilinen 

ürünlerin niteliksel değişimini sağlamak 

 Yeni ve farklı üretim metotları geliştirip uygulamak 

 Sanayide yeni ve gelişmiş örgütlenmeler yoluna gitmek 

 Yeni piyasalara açılmak 

 Yeni girdi/hammadde kaynakları yaratmak/ulaşmak 

 İdari grup ve işgörenler arasındaki ilişkileri çoğaltmak 

 Örgütler ile kamu kesimi ve devlet arasındaki bağlantıları 

geliştirmek/ güçlendirmek 

Bu işlevler göz önüne alındığında girişimciliğin örgütler ve dünya 

ekonomileri için oldukça kıymetli olduğu ancak imkânlar dâhilinde destek 

gerektirdiği açıktır. Girişimcilik faaliyetlerinin desteklendiği ülkelerde, 

yatırımların çoğaldığı ve bunun etkisi olarak işsiz sayısının daha azalan 

oranlarda seyrettiği belirtilmektedir. Bir başka deyişle sosyo-ekonomik 

göstergeler, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesiyle 

pozitif seviyede gerçekleşir (Küçükaltan, 2009:23). Bu durumun temel sebebi 
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yeni girişimlerin ve yeni işletmelerin piyasada meydana getirdiği hareketlilik, 

bu hareketliliğin tüm ekonomik ve sosyal parametrelere olumlu şekilde 

yansımasıdır. 

Diğer bir ifadeyle yeni girişimler veya mevcutta meydana gelen 

değişimler piyasadaki talebi, gelir ve harcama rakamlarını, işsizlik oranlarını 

ve de sosyal refah oranını etkileyecektir (Okursoy vd., 2013:37. Bu nedenlerle 

girişimcilik ülkelerde devletlerce ve hükümetlerce de desteklenmelidir. 

Özellikle Avrupa Ülkelerinde girişimcilerin önünü açmak için çeşitli 

hukuki düzenlemeler, teşvikler, destekler ve yardımlar yapılmaktadır. Ayrıca 

girişimcilerin birbirleriyle iletişimde bulundukları çeşitli platformlar, sosyal 

medya grupları veya ağları da oluşturulmaktadır (Ulutürk Cinbiş, 2017:103). 

 

1.4. GiriĢimcilik Türleri 

Girişimcilik, girişimcinin işletme içerisinden veya dışından olmasına 

bağlı olarak bağımsız ve iç girişimcilik olarak ikiye ayrılmaktadır (Ağca ve 

Yörük, 2006:156). Yaygın girişimcilik süreci her ikisinde de oldukça benzer 

şekilde işlemekle birlikte aralarında bazı uygulama farkları bulunmaktadır. 
 

Ġç GiriĢimcilik; İç girişimcilik mevcut ve işleyen bir organizasyonda 

meydana gelen girişimcilik faaliyetleridir. Örgüt içerisindeki çalışanların 

girişimcilik eğilimlerini artırmaya yönelik yönetimin çabaları önem taşır. İç 

girişimcilik eğilimini artırmak için örgütsel veya örgüt dışında planlanmış 

olan teşvik edici uygulamalar, çeşitli ödüller, destekler, eğitimler vs. 

planlanabilir. Ayrıca örgüt iklimi de çalışanların iç girişimcilik eğilimlerini 

etkilemektedir.  

Psikolojik güvenlik iklimi sağlanan örgütlerde çalışanlar çeşitli 

konulara ilişkin fikirlerini özgürce beyan edebileceğinden özgün fikirlerin 

gelişimi mümkün olacaktır. Çalışanlar herhangi bir konuda cezalandırılma 

veya dışlanma gibi bir korku yaşamaksızın düşüncelerini ifade edebilirlerse o 

örgütte psikolojik güvenlik iklimi sağlanmış şeffaf bir örgüt yapılanması 

bulunmaktadır denilebilir (Sağnak, 2017:1110). Dolayısıyla iç girişimcilik 

faaliyetlerinin artması bu koşullarda mümkün olacaktır. 

Bir işletmede iç girişimcilik faaliyetlerinin artmasının bir diğer avantajı 

da örgütün verimliliğini artırmasıdır. Buna göre mevcutta aksayan veya eksik 

bir noktayı görebilmeyi sağlayan iç girişimcilerin desteğiyle işletme mevcut 



 
 113 

üretim süreçlerinde veya mevcut ürününde daha fonksiyonel bir takım 

değişiklikler veya yenilikler yaratmak suretiyle elindeki kaynakları daha etkin 

bir tarzda kullanarak daha yüksek oranda kazanç ve rekabetçi güç elde 

edebilir. 

Literatürde bu bağlamda iç girişimcilik ve çeşitli davranış 

değişkenlerinin ilişkileri ile iç girişimciliğin olumlu örgütsel davranış 

değişkenleri üzerindeki pozitif etkileri üzerine birçok çalışma bulunduğu 

söylenebilir. 

Ancak iç girişimciliğin desteklenmesinde örgüt yapısının merkezi olup 

olmaması, bürokratikleşme derecesi, uzun ve zorlayıcı süreçler söz konusu 

olması gibi durumlarda başarı şansının azalacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
 

Bağımsız GiriĢimcilik; Girişimcilik denildiğinde kavramsal olarak 

bağımsız girişimcilik kastedilmektedir.  Bağımsız girişimcilik en basit 

ifadeyle herhangi bir örgüte bağlı olarak çalışmayan kişilerce gerçekleştirilen 

bireysel girişimcilik çabalarıdır.  

Herhangi bir ülkede ”serbest teşebbüs” terimiyle ifade edilen rekabete 

dayanan özel girişimcilik derecesi hangi ölçüde gelişirse bahsi geçen ülkede 

ekonomik refah ve gelişmişlik miktarı da aynı şekilde yükselir (Yelkikalan 

vd., 2010:52).  Dolayısıyla bağımsız girişimciliğin iç girişimciliğe nazaran 

ülke ekonomilerine daha yüksek katkı sağladığı söylenebilecektir. Bu durum 

bağımsız girişimcilik faaliyetlerine zemin hazırlamak için işletmeler ve ülke 

yöneticilerinin planlı çabalarını açıklamaktadır. 

Bağımsız girişimciliğin dikkate değer bir diğer avantajı da baskıdan 

uzak şekilde kendiliğinden oluşan bir motivasyonla meydana gelmesidir 

(Ağca ve Yörük, 2006:168). Bağımsız girişimciler kendi özgün fikirlerini 

veya yakaladıkları fırsatları iş fikirlerine dönüştürürken herhangi bir 

yönlendirme veya kısıtlamayla karşılaşmadıklarından genellikle iç 

girişimcilere nazaran daha özerk ve yenilikçi sonuçlar yaratabilmektedirler. 

Bununla beraber bağımsız girişimciliğin de iç girişimcilikle 

kıyaslandığında çeşitli zorluklarla karşılaştığı söylenebilir.  Bu zorlukların 

başında sermaye bulma ve yönetsel bazı desteklerden mahrum kalma 

gelmektedir. Buna göre iç girişimciler yenilikçi fikirler yakaladığında sıklıkla 

işletme sermayesinden yararlanabilmekte ancak iş fikirlerine yönetimin 
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müdahaleleri söz konusu olabilmektedir. Bağımsız girişimciler ise özerk 

hareket edebilmekte fakat gerekli sermayeyi elde etmekte 

zorlanabilmektedirler. 

Bağımsız girişimciliğin finansmanı amacıyla çeşitli desteklere ihtiyaç 

duyulmakta olduğundan, bireysel yatırımcıların, çeşitli ekonomik kurumların 

ve sosyal/ gönüllü uygulamaların son dönemlerde yaygınlaştığı bilinmektedir.  

İş melekleri ve melek girişimcilik bu desteklerden önemli bir tanesidir. 
 

2. MELEK GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI 

İşletmelerin yaşadıkları en zorlu süreçlerin başında kuruluş aşaması 

gelmektedir. Başarılı bir iş fikrini uygulamaya geçirebilmek için gereken 

önemli iki unsur girişimci ve sermayedir. Girişimcinin bu aşamada gerekli 

desteği alması durumunda rekabetçi, başarılı ve güçlü bir ürün ortaya 

çıkabileceği ancak bazı durumlarda ise yatırımların kayba dönüşebileceği 

bilinmelidir. Bu nedenlerle yatırım kararları alınırken bahsi geçen bu riski 

üstlenen kişilerin yani risk sermayedarlarının, iş meleklerinin, yatırımcıların 

veya fon sağlayıcıların katılım sağlaması süreci daha gerçekçi kılacaktır.  

Melek yatırımcıların, yönetimde rol alma, satış ve pazarlama desteği, 

çalışanların işe alınması ve eğitimi, kendi sosyal şebekelerinden girişimciyi de 

yararlandırma gibi sadece finansman kaynağı yerine sosyal, fiziksel ve insan 

kaynağının sağlanmasında da aktif rol aldıkları için işletmeye katacakları 

değer risk sermayedarlarından çoğunlukla daha fazla olmaktadır (Karabayır 

vd., 2012:70). 

Melek kavramı iş dünyasına Broadway‟deki zengin borsa tüccarlarının 

gösterilerin sürekliliğini sağlamak ve hayran oldukları ünlülerle tanışma fırsatı 

yakalamak için yaptıkları riskli yatırımları ifade etmek amacıyla girmiştir 

(Branscomb ve Auerswald, 2002; Margulis vd, 2000; Mayfield, 2000).  

Burada kast edilen getirisi belirsiz bir yatırımın çeşitli gerekçelerle işin ifası 

için gereken miktar sermaye ile desteklenmesidir. 

Melek yatırımcı kavramını girişimcilik literatürüne kazandıran ise 

William E. Wetzel‟dir. Wetzel ABD‟deki girişimciler içerisinde para kazanma 

dışında başka motivasyonlarla da yatırım kararı alan bir kesim olduğunu 

incelediği çalışmasında bu yatırımcıları belirtmek için melek yatırımcı 

terimini kullanmıştır (Mayfield, 2000). 
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Melek yatırımcı diğer bir deyişle; yüksek seviyede risk ve büyüme 

olasılığı taşıyan işletmelere, kurulmalarının çok erken süreçlerinde çeşitli 

yatırımlar gerçekleştiren özel bir yatırımcı türüdür (Bingöl ve Türkmen, 

2016).  Yatırım kararı verirken melek yatırımcılar kazanç amacı dışında farklı 

saiklerle de firmalara yardımcı olur ve sürecin içerisinde olmayı arzu ederler.  

Melek girişimci diğer geleneksel yatırım araçlarına kıyasla %25 ve 

daha fazlası vb. yüksek kazanç getirecek yatırım fikirlerine fon sağlamaktadır. 

Melek yatırımcıların bizzat kendileri de çoğunlukla oldukça başarılı birer 

girişimci olduklarından yatırımlarını yönlendirdikleri işletmelere işe ilişkin 

konularda devamlı danışmanlık yapmak suretiyle, onlara fazladan katma 

değer eklemektedirler (Kurnaz ve Bedük, 2017: 29). Melek girişimcilik 

aşağıda belirtilen niteliklerle ifade edilebilir: 
 

Melek giriĢimcilik özellikle yeni kurulmuĢ firmalara veya henüz 

sadece iĢ fikri olarak ortaya atılmayı bekleyen baĢarılı bir keĢfi olan 

yatırımcılara yönelik olarak fon sağlar.  

Girişimci yaptığı analizlerle keşfettiği bir fırsatı veya uygulamayı 

ortaya atabilmek için öncelikli olarak bir sermayeye ihtiyaç duyar. İç 

girişimciler açısından işletme içerisinde yapılan fizibilite sonucu olumlu bir 

karar verildiğinde gereken sermaye hâlihazırdaki işletme sermayesinden 

tahsis edilen fonlarla giderilebilir. Alternatif olarak işletme sahipleri ek 

sermaye koyabilir, ortaklar destek verebilir veya örgüt içi borçlanma 

yöntemleri kullanılabilir.  

Bununla beraber yeni kurulmuş işletmelerde işletme sermayesi ihtiyacı 

genellikle yüksektir ve yatırımcılar geleceği belirsiz iş fikirlerine yatırım 

yaparak risk almak istemeyebilirler. Özellikli olarak ekonomik istikrarın 

sağlanamadığı ülkelerde bağımsız girişimcilerin iş fikirlerini ürüne 

dönüştürmeye yönelik olarak ihtiyaç duydukları sermayeye ulaşmaları çok 

daha zordur.  Melek girişimcilik tam olarak bu süreçte yeni kurulmuş veya 

henüz sadece kuruluş aşamasında olan işletmelere gereken finansal ve idari 

desteği sağlamayı hedeflemektedir.  
 

Melek giriĢimcilik genellikle uzun vadeli finansmanı içermektedir. 

Tüm yatırım kararlarında olduğu gibi yatırım desteklerinde de süre 

önemli bir faktördür. Finansal piyasalarda ekonomik şartlar belirleyici 

olmakla birlikte genellikle istikrarsız ortamlarda veya risk yüksek ise fon 
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sağlayıcılar kısa vadeli fonlamaya eğilimli olmakta, uzun vadeden 

kaçınmaktadırlar.  Bu durum verilen borcun kısa sürede dönüşünü sağlamaya, 

daha az risk almaya ve değişen şartlara göre fonları yönlendirmeye yardımcı 

olmaktadır. 

Ancak yeni kurulmuş firmaların piyasa şartlarına bağlı olarak kısa 

vadelerle borçlanmaları kazanç sürecinin belirsiz öğeler içermesi, talebin 

belirsiz olması, kuruluş maliyetlerinin dahi karşılanmakta zorlanıldığı bir 

dönem olması gibi nedenlerle sakıncalı olabilmektedir. Kuruluş aşamasındaki 

firmaların uzun vadeli borçlanmaları onlara belirsiz koşulları netleştirecek, 

ödeme gücü yaratacak ve ürüne ilişkin bir karar verebilecek süreyi 

tanıyacaktır.  

Melek girişimcilerin genellikle uzun vadeli fonlarla bu firmalara destek 

vermeleri işletmelerin ürün süreçlerini analiz edebilmeleri açısından oldukça 

rahatlatıcı, yükleri azaltıcı ve kolaylaştırıcı olmaktadır. 
 

Melek giriĢimcilik firmalara sadece finansal değil çoğu zaman 

yönetsel ve danıĢmanlık desteği de sağlamaktadır. 

Yeni kurulan firmaların ilk dönemlerde finansman desteği dışında 

çeşitli idari kararlar için yönlendirilmeleri firmanın piyasada kalıcı olması için 

oldukça önemlidir. Doğru stratejik adımlar atabilen, yönetsel hatalardan 

kaçınmayı başarabilen firmalar daha uzun ömürlü ve rekabetçi olabilirler.  

Melek finansman sağlayan iş insanları genellikle destek oldukları 

firmaların yönetim kurullarında yer alarak firmalara gerekli yönetsel desteği 

verirler. Özellikle önemli kararlarda firmaları yönlendirerek doğru hamleler 

yapmaları konusunda desteklerler. Kendi tecrübelerini ve yöntemlerini 

firmaların başarısı için paylaşırlar. Genellikle bu şartla melek finansör olmayı 

kabul ederler.  Ayrıca kendi iş bağlantılarını da destekledikleri firmanın 

avantajına olarak kullanırlar.  

Örgütsel yapılanmadan, tedarik zincirine, üretim süreçlerinden 

pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda firmaya danışmanlık ve hatta 

daha mentorluk desteği sağlarlar. Firmanın ikilemde kaldığı hususlarda karar 

almayı kolaylaştırıcı koşullar yaratılmasına destek olurlar. 
 

Melek giriĢimcilik diğer yatırımlara nazaran genellikle daha 

yüksek risk taĢımaktadır. 
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Melek girişimcilik yatırımların geri dönüşü konusunda yüksek oranda 

belirsizlik içerdiğinden yüksek risk taşıdığı söylenebilir. Ancak zaten „melek‟ 

yönü bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Yani melek girişimciler kayıp ve zarar 

etme ihtimalini hesaba katarak bu yatırımları gerçekleştirir ancak bu süreç 

yatırımların tamamlanmasının ardından firmayı kendi haline bırakmayı 

içermemektedir. 

Melek girişimcilerin bir firmayı destekleme kararı alması sürecinde 

inceledikleri bir takım hususlar bulunmaktadır. Kişiden kişiye değişmekle 

birlikte genellikle analizlerde kriterlere uymayan noktalar bulunması 

durumunda melek yatırımcılar da projelerden çekilebilmektedirler. 

Dolayısıyla kazanç beklentisi, toplumsal fayda, sosyal sorumluluklar, manevi 

tatmin gibi çeşitli kriterler melek yatırımcılarca değerlendirilmekte ve risk 

buna göre alınmaktadır. 

Ayrıca her işletmenin zarar/ iflas etme ihtimali bulunduğu, girişimlerin 

genellikle kuruluş dönemlerinde tutunamayarak piyasadan silinebildikleri de 

göz önüne alındığında melek yatırımcıların risk alma potansiyellerinin 

esasında kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. 
 

Melek giriĢimciler çoğunlukla firmalara kar ortağı olmaktadırlar. 

Melek girişimciler sektörden sektöre ve yatırımcıdan yatırımcıya 

değişebilmekle birlikte genellikle firmalara kar ortağı olmaktadırlar. Buna 

göre çeşitli hukuki sözleşmeler aracılığıyla haklarını koruyabilmek ve firmada 

söz sahibi olabilmek için çeşitli prosedürler uygulanmaktadır. 

Kar ortaklığı elde edilen kara olduğu kadar, zarara da ortak olmayı 

gerektirdiğinden melek yatırımcılar yüksek risk altında firmanın kayıplarını 

önleyebilmek adına yönetim ve genel kurullarında söz sahibi olarak önemli 

kararlarda destek olmaktadırlar. Ancak bu durum iş fikrinin sahibi 

girişimcilerin tamamen bağımlı davranacakları anlamına gelmemekte, aksine 

melek yatırımcılar ilk zorlukları atlatan firmaları kendi ayakları üzerinde 

durmaya yönlendirmektedirler. 
 

Melek giriĢimciler destekledikleri firmalara çoğunlukla kendi 

bağlantılarını da yönlendirmektedirler. 

Firmalar iş hayatında güven esasına dayalı olarak çalışırlar. Güven 

duydukları işletmelerle iş bağlantıları kurar ve ticari ilişkiler yürütürler. 
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Güven sağlamak ise belirli bir süre gerektirir. Taahhütlerine bağlı, istikrarlı ve 

planlı çalışan işletmeler piyasada güven oluşturmaktadırlar. 

Özellikle hayatının başında (start-up) olan firmaların diğer firmaların 

güvenini sağlaması ise çok daha zordur. Tecrübe eksikliği, firmanın 

tanınması, ekonomik problemler, insan kaynakları eksikliği gibi birçok unsur 

yeni kurulan firmaların güven zemini oluşturmasını zorlaştırmaktadır.   

Melek girişimciler destekledikleri start-up‟ lara kendi bağlantıları 

aracılığıyla destek olurlar. Firmalar melek girişimciye olan güvenleri 

nedeniyle yeni firmayla çalışmaktan çekinmeyerek iş bağlantıları kurulmasına 

destek olmaktadırlar.  Bu sayede firma kendi bağlantılarını oluşturabilecektir. 
 

Melek giriĢimciliğin manevi doyum yaratan bir yönü 

bulunmaktadır. 

Melek girişimcileri yatırım yapmaya yönlendiren tek unsurun kazanç 

elde etmek olmadığı bir gerçektir. Melek girişim isteğinin arkasında sıklıkla 

bazı sıkıntılar, hastalıklar, üzüntüler, kayıplar gibi zorluklarla karşılaşılmış 

olması yatmaktadır. 

Bu nedenle melek girişimciler yaşadıkları güçlüklerin ve sıkıntıların 

benzerlerini başkalarının da yaşamasını engellemek amacıyla bazen kazanç 

sağlamak amacı dışında güdülerle hareket edebilmektedirler. Bu durumun 

melek girişimciye manevi bir mutluluk sağlamakta olduğu ve bu destek 

hissinin hiçbir maddi kazançla ölçülemeyecek kadar tatmin sağladığı 

girişimcilerce ifade edilmektedir.  

Zaten yeni kurulan, çoğunlukla herhangi bir geçmiş tecrübesi 

bulunmayan bir işletmeyi sıfırdan zirveye kadar desteklemek ve gelişimine 

yardımcı olmanın başlı başına bir manevi tatmin duygusu yaratması melek 

girişimcileri çoğu zaman harekete geçiren yegâne sebeptir. Zira iş hayatında 

işletmelere fon sağlayıcıların başlıca şartları arasında işletmenin yaşam 

döngüsü boyunca belirli sürelerle destek sağlayıcılarla çalışması koşulu 

bulunmaktadır.  

Bankalar bu döngünün klasik bir örneğidir. Fon sağladıkları 

işletmelerin bankanın tüm ürünlerinden yararlanması ve finansal tüm 

ihtiyaçlarında başka bankalarla çalışmak yerine fon sağlayıcı bankayla 

çalışmasını garanti altına almak üzere çeşitli hukuki düzenlemeler 

yapmaktadırlar. Benzer şekilde firmanın zaman içerisinde yakaladığı başarı, 
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rekabet gücü ve kazanç fon sağlayıcılar açısından maddi manevi tatmin 

duygusu meydana getirmektedir. 
 

Melek GiriĢimciler teknoloji Ģirketlerine yatırım yapmaya daha 

eğilimlilerdir. 

Melek girişimcilik risk düzeyi yüksek bir yatırımcılık türü olmakla 

birlikte getiri beklentisi düşük değildir. Dolayısıyla sektör ayrımı 

yapılmamasına ve her sektörden özgün fikirleri kucaklama eğilimde olmasına 

karşın, günümüzün tartışmasız en popüler sektörü olan teknoloji hem kazanç 

hem popülarite hem de topluma katkıları bağlamında melek girişimcilerin 

daha yoğun olarak yatırım yapmayı tercih ettikleri bir sektördür. 

Google, Yahoo, Amazon, Apple Computer, Hotmail, Youtube, Skype 

gibi günümüzde bilinen tanınmış işletmelerin ilk kuruluş dönemlerinde de 

melek yatırım kaynakları kullanılmıştır (Uluyol, 2008:57). 
 

2.1. Melek GiriĢimcilikle Ġlgili Terimler 

Literatürde melek girişimcilik ve melek sermayeyle ilgili aşağıda 

ayrıntıları açıklanan çeşitli terimler bulunmaktadır (Uluyol, 2008: 50-51; 

Saublens ve Reino, 2008:2).  
 

Bakir Melek: Daha önce herhangi bir proje desteklememiş olan, ilk 

defa bir projeye yatırım desteği sağlayacak olan meleklerdir. 
 

Tecrübeli Melek: Öncesinde bir melek girişimcilik tecrübesi 

bulunduğu halde geriye dönük üç yıllık sürede hiçbir bir melek yatırım 

yapmamış olan girişimcilerdir. 
 

Refah Artırıcı Melek: Bu girişimci türü günümüzde ve ileriki 

dönemlerde çeşitli alanlarda melek yatırımcı olarak görev almış olan 

deneyimli iş adamlarını tarif etmektedir. 
 

GiriĢimci Melek: Girişimci melekler çoğunlukla birden fazla iş 

alanında girişimleri bulunan, gelir düzeyi yüksek ve borsada faaliyet gösteren 

yatırımcılara sahip bireylerdir. 
 

Gelir Arayan Melek: Bu yatırımcı tipi kazanç düzeyini artırmak 

amacıyla herhangi bir işletmeye veya iş fikrine belirli bir miktar sermaye 

koyan iş adamlarını ifade eder. 
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Ortak Melek: Yatırımcı arayan çeşitli girişimcilere veya projelere 

gereken yardımı sağlamak amacıyla yatırımlar gerçekleştiren tüzel kişilere 

denilir.  
 

ĠĢ Meleği Ağı ya da ĠĢ Meleği Portalı: Girişimcilere destek vermek 

isteyen iş melekleri ile iş fikirlerine destek olabilecek melek yatırımcıların 

birbirlerini bulabilmeleri amacıyla tasarlanmış özel ağlar veya portallara 

denilir. Adeta bir piyasa veya pazar mekanizması gibi çalışır. 
 

EĢleĢme Süreci: Melek yatırımcı ile girişimcilerin iş yapmak üzere bir 

araya geldikleri aşamadır ( Saublens ve Reino, 2008:2). 
 

AnlaĢma/EĢleĢme: Birbirleri ile görüşen ve fikirlerini paylaşan iş 

melekleri ile girişimcilerin anlaşmaları sürecine denilir. 
 

Yatırım Forumu:  İş meleklerinin girişimcilerin yenilikçi fikirlerini ve 

projelerini dinleyerek destek vermeye karar verdikleri 15-20 dakikalık 

bilgilendirme toplantılarıdır. 
 

ĠĢ Melekleri Sendikası: İş meleklerinin toplu şekilde 

gerçekleştirdikleri faaliyetleri, projeleri, finansal yatırım kararları ve 

deneyimlerini aktardığı resmi olmayan sendikal bir gruptur. Amaç gelecekteki 

planları belirlemek, sektörel değerlendirmeler yapmak ve ekonomik 

parametreler ışığında yatırım kararlarını analiz etmektir. 
 

Sarı Melek: Sene boyunca ikiden fazla projeyi desteklemiş olan 

yatırımcılara denilir. 
 

Yatırım Hazırlığı: Birlikte çalışmaya karar veren girişimciler ile 

melek yatırımcıların karşılıklı olarak düşüncelerini paylaştığı, birlikte bir yol 

haritası belirlediği, örgütsel ve idari birçok konuda çeşitli kararların alındığı 

süreçtir. 
 

ÇıkıĢ Yolu: Çeşitli sebeplerden dolayı melek girişimciler 

destekledikleri işletmedeki ortaklık paylarını elden çıkarmak isteyebilirler. 

Melek girişimcilerin ortaklık paylarını farklı bir tüzel kişiye veya bireye 

satması çıkış yolu olarak adlandırılmaktadır. 
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2.2. Melek Yatırımcılık Mekanizması Nasıl ĠĢler? 

Orijinal ve inovatif bir iş fikri veya fırsatı yakalayan girişimciler 

finansal ve yönetsel destek gereksinimi içerisindeyse sahip olduğu bu proje 

gerçekleşememe riski taşımaktadır. Hâlbuki mükemmel bir iş fikri gerekli 

destek sağlandığında önemli ve parlak bir değere dönüşebilmekte ve büyük 

getiriler sağlayabilmektedir. Dünyada Facebook, Yahoo, Instagram gibi 

birçok işletme benzer durumlara örnek gösterilebilir. 

Mevcut durumda girişimci, girişimine fon bulabilmek için sadece çok 

yakın çevresindeki sermayedarlara gidebilir; oysa melek yatırımcıların 

artmasıyla fikir ve girişimlerini bu gruba da tanıtarak daha rekabetçi bir değer 

alabilirler. Elbette melek yatırımcı sayısının çok az olması, bu etkinin 

mütevazı olmasına yol açmaktadır (Uçkun, 2009:129) . 

Girişimcilerin finansmanında melek yatırımcıların etkisi oldukça 

fazladır. Ancak sayıca az olmaları ile melek yatırımcılara ulaşma imkânlarının 

zorluğu girişimcileri çaresiz bırakabilmektedir.  

Genel olarak melek girişimci açısından melek yatırımcılık mekanizması 

aşağıdaki adımlardan meydana gelmektedir: 

1. Girişimcinin özgün ve orijinal bir iş fikri veya fırsatı görerek 

uygulanabilir bir proje haline getirmesi, 

2. Girişimcinin iş meleği ağlarıyla iletişime geçmesi, 

3. Girişimcinin projelerini ilgilenen iş melekleriyle paylaşması, iş 

fikrini açıklaması ve detaylıca aktarması. 

4. İş melekleri ile girişimcinin proje üzerinde anlaşmaya varmaları ve 

uygulamaya dönük hususların irdelenmesi 

5. Hukuki gereklerin tamamlanması 

6. Faaliyetlerin başlaması. 

Görüldüğü üzere girişimciler açısından iş meleklerine ulaşmanın 

ilgilerini çekmek açısından en zor aşama olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 

etkili işleyen bir melek yatırım ağı son derece önemlidir.  

Melek yatırımcı bağlantıları aracılığıyla aşağıdaki faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir (Çerçi, 2014:54); 

 Olası yatırımcılara ilişkin bilgi vermek 

 İş meleğinin beklentilerine göre gereken bağlantıyı hazırlamak 

 Finansal konularda girişimciye danışmanlık sağlamak 

 Görüş ve farklı vizyon kazandırmak 
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 Girişimciler ile fon sağlayıcıların buluşturulması için zemin 

oluşturmak 

 Ek fon kaynağı yaratma konusunda bilgi vermek 

Bu ağlar yeni işbirliği ağlarının yaratılmasında önemli rol 

oynamaktadır. Bu platformların bir örneği The European Trade Association 

for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players 

(EBAN) ağıdır. Türkiye‟de sözü edilen bu ağ yapıların ilk örneği ODTÜ 

Teknokent bünyesinde kurulan METUTECH - BAN – Teknoloji Yatırımcıları 

Ağı olarak bilinmektedir (Günay ve Başalp, 2011:157).  

İş meleği ağları girişimcilerle yatırımcıların birbirlerini bulabildikleri 

sanal mecra olarak oldukça önemlidir. Ağların devamlılığı melek 

yatırımcılığın devamı açısından zorunludur. Aksi takdirde ancak melek 

yatırımcıya fiziken ulaşabilen girişimciler iş fikirlerini projeye 

çevirebileceklerdir. Bu durum da ekonomiye can suyu olabilecek bir 

mekanizmanın işleyişini güçleştirecektir. 

Melek yatırımcı ağları üç şekilde kazanç elde etmekte ve devamlılığı 

sağlanmaktadır (Baltacı, 2008:11): 

Ağa dâhil olanlardan üyelik ücreti alınması:  Bu yöntemde ağa 

katılmak isteyen girişimciler ve potansiyel melek yatırımcılardan önceden 

belirlenen ve düzenli olarak talep edilen bir miktar ücret alınarak giderler 

karşılanır. Bu yöntemde girişimcilerin proje fikirlerinin kesin olarak 

destekleneceği veya melek yatırımcıların desteklemek isteyecekleri bir iş 

fikrini kesin olarak bulabilecekleri garanti edilmez. Ancak ağın sürekliliğinin 

sağlanması ve piyasanın oluşması açısından mantıklı ve süreklilik sağlayıcı 

bir uygulamadır. 

Yapılan yatırımın belirli bir yüzdesinin ağa ödenmesi: Bu uygulamada 

potansiyel melek yatırımcının ve girişimcinin proje fikri konusunda karşılıklı 

olarak hem fikir olmalarının ardından yatırım kararı alınması durumunda 

yatırımın toplam tutarı üzerinden önceden belirlenmiş bir oran kadarının iş 

meleği platformuna aktarılması gerekmektedir. Bu yöntem anlaşılır, açık, 

şeffaf ve adaletli bir finansal yöntemdir. Çünkü ağa katılanlar iş fikirlerini 

analiz etmeye ve sunmaya başlamadan evvel toplam yatırım tutarına göre 

belirtilen oranda ücretin iş meleği ağına ödeneceğini bilmektedirler ve bu 

şartla sürece katılmaktadırlar.  
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Bu yöntemin negatif bir özelliği iş meleği ağına belirtilen oranda 

ödeme yapılmaması için girişimci ve potansiyel melek yatırımcının iş fikrini 

beğenme aşamasının ardından değişik platformlarda görüşerek iş meleği ağını 

bertaraf etme ihtimalidir. 

Yatırımın kara geçmesinin ardından kardan belirli bir miktarın ağa 

ödenmesi:  Bu uygulama ise iş meleği ağının kurucularının potansiyel melek 

yatırımcılar ile girişimcilerin iş fikri konusunda bir anlaşmaya varması ve 

yatırım kararı vermesinin ardından yatırımın gerçekleştirilip kara geçtiği 

noktada önceden belirlenen bir süre için kar ortağı olması esasına dayanır. 

Bu bağlamda ağda eşleşme gösteren girişimciler ile potansiyel melek 

yatırımcıların takip edilmesi, yatırım süreçlerinin izlenmesi ve finansal 

durumun tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu yatırımın kar 

etmemesi durumunda ağ belirtilen miktarda ücreti elde edemeyecektir. Diğer 

bir olumsuz nokta ise yatırımcılar ve girişimcilerin yeni kurdukları işletmede 

finansal anlamda kendilerini özgür hissedememeleri ve baskı altında hissetme 

olasılıklarıdır. 
 

2.3. Melek Yatırımcılığın GiriĢimcilere Katkıları 

Melek yatırımcılığın girişimcilere katkılarına ilişkin çalışmalar (Politis 

ve Landström, 2002; Politis, 2008; Lumme vd., 2013; Tashiro, 1999; 

Sorheim, 2005) genel itibariyle melek yatırımcılığın girişimcilere katkılarını 

finansal ve finansal olmayan katkılar olarak iki ayrı sınıflandırma altında 

incelemektedir. 

Klasik düşünen yatırımcılar bağlamında en birincil hedef projeden 

kazanç elde etmektir. Kazancın yüksek olması yatırımcılar için istenilen 

senaryodur. Fakat melek girişimciler klasik yatırımcılara nazaran devamlı kar 

etmeyi hedefleyerek çalışmazlar. Melek yatırım faaliyetinde girişimleri 

destekleme kararında maddi değişkenlerin yanında sosyal ve bireysel 

değişkenler de öne çıkmaktadır (Canbaz ve Öztürk, 2019:207). 

Buna göre melek yatırımcıların finanse ettikleri girişimlerde değer 

kattığı belirtilen faaliyetler stratejik rol, denetim ve gözetim rolü, kaynak 

sağlama rolü ve mentorluk rolü olmak üzere dört farklı fakat birbirini 

tamamlayıcı rol altında toplanmaktadır (Politis, 2008: 132). 
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Stratejik Rol; Yeni kurulan işletmelerin günümüz rekabetçi 

piyasalarında kalıcı olabilmesinin önündeki en büyük engellerden birisi 

tecrübe eksikliğidir. Bu noktada melek yatırımcıların geçmiş bilgi birikimi, 

deneyimleri ve piyasaya hâkimiyetleri yeni girişimler açısından son derece 

değerlidir. Melek girişimciler işletmeleri stratejik yönlendirme konusunda 

destek vererek hata yapmalarını önlerler, ürün, fiyat, dağıtım kanalındaki 

paydaşlarla ilişkiler gibi önemli konularda stratejik adımlar atılmasına katkı 

sağlarlar. 
 

Denetim ve Gözetim Rolü; İş melekleri destekleme kararı aldıkları bir 

proje veya iş fikri için atılan adımları denetleyebilmek ve gözetim yapabilmek 

için çoğunlukla işletmelerin yönetim veya genel kurullarında bulunmak 

isterler. Burada amaç kendi deneyimleri ışığında işletmenin herhangi bir hata 

yapmadan özellikle start-up dönemindeki zorlukları aşmasını sağlamaktır. 

Melek yatırımcıların girişimcilere destek verirken aldıkları riskin 

yüksek olması nedeniyle yatırımların geri dönüşlerini sağlamaya yönelik 

olarak denetim ve gözetim fonksiyonunu ciddiye almaları önemlidir. 
 

Kaynak Sağlama Rolü; İş meleklerinin girişimcilere önemli bir diğer 

katkısı ise kaynak sağlama rolüdür. İş melekleri kendi geçmiş iş tecrübeleri 

vasıtasıyla edindikleri iş bağlantılarını destekledikleri proje veya işletmenin 

gelişmesi ve kazanç elde etmesi yönünde kullanmaktadırlar (Ardichvili vd., 

2002; Sorheim, 2005; Politis, 2008). 

Aksi durumda işletmelerin söz konusu bağlantıları kurabilmesi uzun 

yıllar sürebilmekte ve bu süreç bazı işletmeler açısından ekonomik koşullara 

da bağlı olarak yıkıcı olabilmektedir. Dolaysıyla iş meleklerinin bağlantılarını 

kullanma şansına sahip olan işletmeler diğerlerine nazaran iş dünyasında bir 

avantaj kazanmaktadırlar. 
 

Mentorluk Rolü; Mentorluk destekleme, yönlendirme, alıştırma, 

tanıştırma, moral ve motivasyon sağlama, bilgi ve tecrübelerini aktarma gibi 

önemli katkılar vermeyi içeren önemli bir kavram olarak iş hayatında son 

dönemlerde sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. 

Mentorluk mekanizmasından faydalanabilen bireyler daha özgüvenli, 

psikolojik anlamda daha güçlü, zorluklar karşısında daha yılmaz ve daha 

yenilikçi olabilmektedirler. Mentorun deneyimlerini deneyimsiz işletmeye 
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aktarması işletmenin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. İşletme melek 

yatırımcının sağladığı mentorluk desteğiyle diğer örgütlere kıyasla daha 

rekabetçi, daha istikrarlı adımlar atan ve daha güçlü hale gelecektir.  

İş meleklerinin girişimcilere sağladığı bu katkıların hepsi oldukça 

değerlidir. Bununla birlikte, melek yatırımcıların yatırım yaptıkları girişimlere 

sağladıkları değerli katkıların bazıları birbirini tamamlayıcı etkiye sahiptir. Bu 

kapsamda farklı roller arasındaki karşılıklı ilişkiyi de vurgulamak önemlidir. 

Örneğin; kaynak edinme rolü ve stratejik rolün bir firmanın üretim sisteminde 

tamamlayıcı olduğu söylenebilir (Özçelik ve Tekin, 2019:82). 

Genel olarak bakıldığında melek yatırımcılığın girişimcilere katkıları 

aşağıdaki temel başlıklar altında sayılabilir 

Finansal Katkılar; Finansal eksiklikleri tamamlamaya yönelik olan 

tüm destekler bu başlık altında değerlendirilebilir. Örneğin sermaye katkısı, 

maddi yardımlar, primler, destekler, kaynaklar vs. bu destek grubunda yer 

alır. 

Finansal Olmayan Katkılar; Para ile ifade edilemeyen tüm katkılar 

melek yatırımcıların girişimlere finansal olmayan katkılarıdır. Örneğin idari 

destek, stratejik yönlendirmeye yönelik çabalar, tecrübeler, kendi 

bağlantılarını yeni girişime tavsiye niteliğindeki faaliyetler, denetleme ve 

kontrol faaliyetleri, bilgi paylaşımı ve mentorluk vs.  

Lumme vd.‟ye göre (2013) melek yatırımcıların girişimcilere 

sağladıkları destekler beş ana sınıflandırma altında sayılmaktadır. Bunlar; 

 Stratejik Yönetim ve Kontrol 

 Operasyonel Yönetim ve Kontrol Sistemlerine Destek 

 Ağ Kurma 

 Endüstri Bilgisi 

 Yeni Dinamik İş Yapılarına Kaynak Sağlamak 

Bu sınıflandırmada da başlıklar farklı olmakla birlikte temel itibariyle 

melek yatırımcıların girişimcilere sağladıkları yardım ve destekler kaynak 

sağlama, destekleme, deneyimle yönlendirme ve kontrol işlevleri 

çerçevesinde şekillenmektedir. 

Ayrıca melek yatırımcıların genellikle destekledikleri işletme veya iş 

fikirlerini ortalama 5-7 yıllık bir süreç sonunda kendi ayakları üstünde durur 

hale getirmesini müteakip işletmedeki hisselerini satarak, faaliyetten çekildiği 

de belirtilmelidir. Melek yatırımcılar bu ortalama sürenin sonunda farklı bir 
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girişimciye destek vermeye başlarlar. Bu mantık ülkedeki girişim ruhunu 

desteklemeye ve teşvik etmeye yöneliktir. Çünkü girişimciler de sonsuza 

kadar destek alarak hareket etmektense kendi yöntemlerini ve kendi güçlerini 

serbestçe kullanabilecekleri bir işletme sahibi olmak hevesiyle motive 

olmaktadırlar. 
 

2.4.Türkiye’de Melek GiriĢimciliğin GeliĢimi 

Dünya ülkelerinde oldukça eski bir geçmişe sahip olmasına karşın 

ülkemizde melek yatırımcılığın gelişimi günümüze yakın gerçekleşmiştir. 

Uzun seneler boyunca yapılması icap eden yatırımların devlet eliyle yapılması 

ve özel sektörün ancak 1980 „den sonra güç kazanmasıyla yeterli sermaye 

birikimine sahip olamaması melek yatırımcılık uygulamalarının gecikmesine 

sebep olmuştur (Öncü vd.,2013 :153). 

Türkiye‟de melek yatırımcılık kavramı Türkiye'nin bilinen en eski 

yönetim danışmanlığı firması olan Helix kapsamında 2006 yılında kurulmuş 

olan LabX aracılığıyla tanıtılmıştır. LabX, melek yatırım yapma isteği 

olanlarla bir iş fikri olup da yeterli sermayesi olmayan girişimciler arasındaki 

bağlantıyı kurma faaliyetini gerçekleştirmektedir (Özkan, 2019:558). 

Bağımsız bir organizasyon olan LabX‟in girişimcilik fikirlerini inceleyerek 

destek vermek isteyenlerle bağ yaratması konuya olan ilgiyi artırmıştır. 

Bu gelişmenin ardından ODTÜ önderliğinde METUTECH-BAN- İş 

Melekleri Derneği, MersinBAN ve Galata İş Melekleri ağları kurulmuş ve bu 

alandaki çalışmalar hızlanmıştır. Nihayetinde 6327 sayılı kanunla düzenlenen 

Bireysel Katılım Sermayesi yani melek finansman sistemi 2012 yılında 

mevzuata eklenmiştir. 

Ülkemizde Hazine Müsteşarlığı‟nın lisanslı meslek yatırımcısı olmak 

için bazı şartlar gerekmektedir. Hazine birkaç kategoride lisanslama yapmakta 

olup, toplam mal varlığı 1 milyon TL‟nin üstünde olana ya da geliri son iki yıl 

boyunca, yani her bir yıl toplam kazancı 200 bin TL‟den aşağıda olmayanlara 

lisans verilmektedir. Ayrıca banka ve finans kuruluşlarında fon veya portföy 

yöneticisi olarak müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir 

pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan, lisans alınmadan önce son 

beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25 milyon TL olan bir şirkette 

genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir 

pozisyonda çalışan kişilere lisans verilmektedir (Sakarya Pehlivan, 2014:23). 
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Melek yatırımcılık lisansına sahip olmak iş insanlarına bir takım 

avantajlar sağlamaktadır. Buna göre her yıl hukuki düzenlemelerle belirlenen 

oranlarda teşvikler, vergi indirimleri veya istisnaları gibi maddi ödüllerin yanı 

sıra iş adamlarının yatırım yaptıkları sektördeki tecrübelerinde artış, manevi 

tatmin ve başarı duygusu gibi maddi olmayan katkılar da sağlamaktadır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı‟nın internet üzerinden yayınladığı 

verilerine göre ülkemizde melek yatırımcı ağları çoğunlukla büyük şehirlerde 

(İstanbul, Bursa, İzmir vb.) konumlanmıştır. Bu durum ülkemizde melek 

yatırımcıların destekledikleri projelerin ve işletmelerin genellikle endüstri ve 

sanayinin geliştiği kentler civarında bulunduğunu göstermektedir. 

Dünyada melek yatırımcılara yönelik teşvikler, yönetmelikler bölgesel 

bazlı uygulanmakta iken Türkiye‟de tek bir merkezden uygulanan teşvik ve 

yönetmelikler mevcuttur. Bu da Türkiye‟de melek yatırım aktivitelerinin 

genellikle büyük şehirler etrafında yoğunlaşması sonucunu doğurmuştur (Er 

vd., 2015 :49). 

Özetle girişimci adaylarının ve/veya girişimcilerin özellikle kuruluş 

aşamasında karşılaştıkları en temel sorunlardan olan finansman sıkıntılarının 

çözülmesi, girişimci fikirlerinin desteklenmesi ve üretim sürecine dâhil 

edilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, ülkelerin ekonomik 

büyümelerini ve gelişmelerini hızlandıracak bir unsurdur (Yılmaz ve Yılmaz, 

2016:195). Ülkemizde 2012 yılından bu yana bu gereklilikler ve altyapı 

sağlanmış olup, melek finansmanın artırılması yönünde çaba sarf 

edilmektedir. 

Melek yatırımcı miktarının artırılması ve kapsamının genişletilmesi 

yeterli tanıtım ve teşvik sağlanması ile mümkündür. Bu bakımdan altyapının 

oluşturulması ve melek girişimciliğin özendirilmesi gerekmektedir Melek 

yatırımcıların birbirleri ve girişimcilerle bir arada olabildikleri platformların 

alt yapı olarak güçlendirilmesi ve sayısının artırılması da tanıtım için faydalı 

olabilecektir. 
 

2.5. Melek GiriĢimcilik Potansiyelini Etkileyen Faktörler 

Tüm iş insanlarında olduğu gibi melek girişimcilerin de yatırım 

potansiyeli kendi prensipleri çerçevesinde şekillenmektedir. Bu nedenle melek 

girişimcilerin yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin her projenin kendi 
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niteliğine göre ve yatırımcı ile girişimci arasındaki ilişkiler kapsamında 

belirlendiği söylenebilir. 

Melek yatırımcılar köken olarak bakıldığında bir kısmı finans, bir kısmı 

danışmanlık sektöründen bir kısmı ise sanayiden gelmektedir. Bir yatırım 

fonunu idare etme veya diğer kişilerin sermayesini kullanarak çeşitli 

yatırımlar yaparlar. Yatırımlara katılma aşamaları ise çekirdek, erken ve ileri 

evre şeklinde olabilmektedir (Buyruk Akbaba, 2017:332). 

Çekirdek Evre;  Girişimcinin farkına vardığı bir piyasa boşluğunu veya 

fırsatını aklında tasarladığı ve iş fikrine dönüştürdüğü aşamadır.  

Erken Evre;  İş modelinin oluşturulduğu, işletmenin ürününün yaşam 

eğrisinin başında (sunuş) olduğu kuruluş dönemidir. Bu dönemde iş melekleri 

işletmenin organizasyonundan, üretime, pazarlamadan tedarik zincirine kadar 

çeşitlenen birçok önemli hususta işletme açısından önemli stratejik kararlar 

alırlar. 

İleri Evre;  İleri evrede daha önceden başlatılmış bir takım faaliyetler, 

üretim süreçleri, idari ve örgütsel işleyen bir yapıda melek finansman ihtiyacı 

meydana gelmektedir. Bu bağlamda iş meleği gerekli finansal desteğin yanı 

sıra, örgütte aksayan veya iyileştirilmesi gereken farklı kademelere de destek 

sağlayarak süreçlerin mümkün olduğunca verimli şekilde düzenlenmesine 

yardımcı olur.  

Melek yatırımcıların girişimcilere katkı sağlarken, yatırımın aşaması 

dışında göz önüne aldıkları bazı başka kıstaslar da bulunduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte melek yatırımcıların 

yatırım kararı alırken temel olarak irdeledikleri konular aşağıdaki başlıklarda 

açıklanmıştır (Canbaz ve Öztürk, 2019; Karabayır vd., 2012; Özçelik ve 

Tekin, 2019). 
 

 Fikrin orijinalliği; Bir ürünün talebi insanların ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesinin yanı sıra kişilere farklı ve değişik katkılar 

sağlayabilmesiyle de doğru orantılıdır. Dolayısıyla orijinalite bir iş fikrinin 

ürüne dönüştüğünde insanlara değişik faydalar yaratma ihtimalini 

artıracağından yatırımcıların özellikle ilk etapta inceledikleri bir unsurdur. 
 

 Uygulanabilirlik; Uygulanabilir olmayan veya diğer bir ifadeyle 

uygulamaya dökülmesi imkânsız olan iş fikirleri yüksek getiri sağlama 

potansiyeli içerse bile anlamsızdır. Kullanılabilecek, günlük hayatta bireylere 
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katkı sağlayabilecek bir ürün fikri uygulama potansiyeli taşıyorsa yatırımcılar 

tarafından ciddiye alınır. 
 

 Maliyet; Özellikle kuruluş veya ürün sunuş aşamasında olan 

işletmeler açısından maliyetler çoğu zaman yıkıcı olabilmektedir. Bu 

nedenlerle melek yatırımcıların yatırım kararlarını alırken irdeledikleri bir 

diğer husus ürünün maliyetidir. Maliyetlerin çok yüksek olması, yatırım 

tutarını artırarak başka yatırımlardan veya ikame gelirlerden vazgeçilmesine 

sebep olur. Eğer getiri ile maliyet orantılı olmazsa melek yatırımcılar yatırım 

kararlarından dönebilirler. Eşleşme aşamasında maliyet konusu finans 

uzmanlarınca dikkatle ele alınmalıdır. 
 

 Potansiyel Getiri; Melek yatırımcının yatırım güdüsünün temelinde 

de diğer yatırımcılar gibi finansal bir getiri beklentisi bulunmaktadır. Burada 

amaç öncelikle sermayenin geri gelmesi ve kar beklentisi belirleyici 

olmaktadır. Bu nedenlerle melek yatırımcılar destekledikleri projeleri ve 

işletmeleri kendi haline bırakmadan çoğunlukla ilk dönemlerinde işletmede 

icracı olmadan fiili bir gözlem ve denetleme görevi almaktadırlar. 
 

 Toplumsal veya Sosyal Fayda Sağlaması; Melek girişimcilerin 

yatırım kararı alırken proje fikri değerlendirme aşamasında genellikle maddi 

faktörlerin dışında iş fikrinin toplumsal faydasını, sosyal getirisini ve topluma 

katkısını da göz önüne aldıkları bilinmektedir. Bu nedenle çok karlı olmasa 

dahi, bazı iş fikirlerinin melek yatırımcılar tarafından desteklenmekte olduğu 

görülmektedir.  
 

 ĠĢ meleğinin beklentilerini karĢılamaya dönük özellikleri olması 

(sektör, giriĢimcinin bilgisi, hevesi, motivasyonu, geçmiĢ travmalar vs.);  

Melek yatırımcıların özellikle eşleşme aşamasında girişimcileri dinlerken 

kendi beklentileri çerçevesinde belirledikleri ve bazı iş fikirlerini 

diğerlerinden daha avantajlı hale getiren kriterler bulunduğu bir gerçektir. 

Örneğin melek yatırımcıların tıp, medikal ve teknoloji gibi sektörleri 

desteklemeye eğilimli olmalarının altında yatan bir takım sebepler bulunduğu 

söylenebilir. Bu durum melek yatırımcıların geçmişte çeşitli kayıplar veya 

tıbbın yetersiz kaldığı çaresiz hastalıklarla karşılaşmış olduklarını ifade 

ettikleri araştırmaların sonuçlarıyla benzeşmektedir.  
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Benzer şekilde girişimcinin hevesi, sektöre dair bilgisi, sahip olduğu nitelikler 

de melek yatırımcıyı etkileyerek yatırım kararı almasını sağlayabilir. Bu 

bağlamda girişimcinin sunumunu doğru teknikler kullanarak gerçekleştirmesi 

ve beden dilini doğru kullanması destek alma şansını artırabilecektir. 
 

 Manevi Tatmin;  Bir işletmenin sıfırdan ortaya çıkıp büyümesi, 

gelişmesi, sektörde başarı kazanması ve kazanç elde etmesi süreci tıpkı bir 

çocuğun büyüyüp gelişmesine tanıklık etmek gibi yatırımcılara da manevi bir 

tatmin duygusu vermektedir.  Birçok melek yatırımcının destek sağladıkları 

girişimlerde görev alması söz konusu edilen bu adımlara tanıklık etmek 

içindir.  

İhtiyaç anında girişimlere gerekli yönlendirmeleri yapmak, destek 

vermek ve yanlış kararlar alma ihtimalini düşürmek için müdahale etmek de 

yatırımcılarda manevi tatmin duygusu yaratabilir. Ancak girişimler açısından 

bakıldığında bu manevi tatmin duygusu özgürlük kısıtlayıcı gözükebilir. 

Türkiye‟deki melek yatırımcı ağlarının kar yönelimleri temelinde 3 

grupta sınıflandırılabilecekleri söylenebilir: (i) kar amacı gütmeyen dernek ve 

yapılar olarak modellenmiş olanlar; (ii) şirket olarak kar amacı ile faaliyet 

göstermek üzere kurulmuş olanlar ve (iii) şirket statüsünde; ancak doğrudan 

bir kar amacı gütmeyenler (Ulutürk Cinbiş, 2017:120). Dolayısıyla ülkemizde 

melek yatırımcıların karlılıktan ziyade başka güdülerle girişimlere fon 

destekleri vermekte oldukları söylenebilir. 

Ülkemizde iş meleği sayısının ve etkinliğinin artırılması amacıyla 

geliştirilebilecek çeşitli öneriler arasında; 

 Hukuki altyapı ve düzenlemelerin genişletilmesi 

 Melek yatırımcılara sağlanan teşvik ve kolaylıkların artırılması 

 Devlet destekli iş meleği ağlarının desteklenmesi ve 

kolaylaştırılması 

 Melek yatırımcılığın devlet eliyle tanıtılması, özendirilmesi 

 Özellikle büyük bütçeli yatırım destekleri sağlayan melek 

yatırımcıların kamusal ödüllerle takdir edilmesi (rozetler, plaketler 

vb.) 

 Girişimcilerin özgüvenlerini desteklemeye yönelik eğitim 

platformlarının yaygınlaştırılması 
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 İç girişimciliği artırmaya yönelik olarak şirket içi açık iletişim 

ortamının sağlanması 

 Girişimcilik kültürünü oluşturmaya yönelik şirket içi iklimin 

sağlaması 

Sayılabilir. Ayrıca melek girişimciliğin ülkelerin ekonomik gelişimine 

katkısı göz önüne alınarak kalkınmada itici bir güç olarak etki göstereceği 

unutulmamalıdır. 
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GĠRĠġ 

İnsan toplumsal bir varlık olduğundan çevresiyle etkileşim kurma 

ihtiyacı ortaya çıkar. Hizmet sektörü insan kaynağına dayalı geniş yelpazede 

dalları bulunan bir sektördür. Otel işletmeleri de bu sektör içerisinde 

misafirleriyle etkileşimde bulunan şirketlerin başında gelmektedir. 

Dolayısıyla konaklama hizmeti veren otel personelinin güçlü iletişim 

yeteneğine sahip bireylerden oluşturulması, hizmet odaklı bir insan 

kaynağının yanında müşterilerin alınan hizmetten memnun kalmasını 

sağlayabilmektedir. Bunun yanında çalışanların kendi duygularını yansıtma 

tarzı da hizmetin tekrar tercih edilmesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. 

Günümüzde turizm, gayri safi yurt içi hasılanın yükselmesinde en 

önemli alternatif kaynakların başında gelmektedir. Bazı ülkeler bu kaynağın 

çok daha önceden farkına varıp gerekli hamleleri gerçekleştirmişlerdir. Diğer 

taraftan bazıları ise yine benzer fikirlerle ekonomilerini daha fazla turizm 

geliri elde etmeye odaklamışlardır (Aydın, 2016: 245). Konaklama endüstrisi, 

Avrupa ekonomisinin gayri safi hasılasına ve işgücü oranlarına önemli 

katkılarda bulunmaktadır. Bu endüstri, Avrupa Birliği’nde 9.5 milyon insana 

direkt olarak işgücü olanağı sağlamakta olup gayri safi hasılaya %3.7’lik bir 

finansal katkı sunmaktadır (Ariza-Montes vd., 2017: 80). Her ne kadar 

pandeminin küresel çapta etkisi ile insanların tatil alışkanlıkları belli ölçülerde 

değişmiş olsa da Türkiye, Avrupa ve dünyadaki gelişimi düşünüldüğünde 

konaklama endüstrisinin ülke ekonomilerindeki yeri gitgide daha önemli 

olabilecektir (Gavcar ve Kara, 2021: 452) Bu önem dikkate alındığında 

konaklama sektörü çalışanlarının rolü, sektör kuruluşları açısından çok daha 

kritik olabilmektedir. Konaklama endüstrisi çalışanlarının sektör içerisinde 

kritik bir konumda olmasının sebepleri düşünüldüğünde, sadece işgören 

üretkenliğinin ve performansının belirlenmesinin bu kritik rolde bulunmaya 

yardımcı olmadığını aynı zamanda konaklama işletmelerinin amaçlarının 

(müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi, hizmet kalitesi algısı, müşteri sadakati 

ve marka imajı gibi) nasıl başarıya ulaştırılması gerektiği konusunda da sektör 

çalışanlarının etkisinin ciddi bir konuma ulaştığı görülecektir (Ariza-Montes 

vd., 2017: 78). Bu bağlamda müşterilerin ihtiyaçlarına doğru bir şekilde 

karşılık vermek de uygun personelin işe yerleştirilmesiyle sağlanmaktadır. 

Transaksiyonel Analiz (TA) bir kişilik teorisi olup personel gelişimi ve 

değişiminde sistematik bir psikoterapidir (Shirai, 2006: 180). TA, insan 
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ilişkilerinde problemlerin çözümü aşamasında yardımcı olan en etkili 

psikolojik teorilerden biridir (Murakami vd., 2006: 165). TA teorisine göre 

insanların birbirleri ile etkileşimlerinde ebeveyn, yetişkin ve çocuk ego 

durumlarına sahip oldukları belirtilmektedir (Pesic vd., 2014: 231). Bu 

bağlamda ilgili ego durumlarının her biri farklı bir kişilik yapısına karşılık 

gelebilmektedir. Dolayısıyla söz konusu ego durumları etkili bir iletişimde 

önem kazanabilir. Buradan hareketle konaklama sektörü çalışanlarının 

müşteriler ile iletişimlerinde hangi ego durumuna sahip olduğunun bilinmesi 

hizmetin verimliliği açısından etkili sonuçlar sağlayabilecektir. 

Konaklama kuruluşlarında müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde 

duyguların iletişim açısından önemli bir rolünün olduğu, konaklama 

sektöründeki gelişmeler ile sektör çalışanlarının önemi düşünüldüğünde bu 

çalışanların duygusal emekleri ile hizmet oryantasyonlulukları arasındaki 

ilişkisinde transaksiyonel analiz ego durumlarının düzenleyicilik rolünün olup 

olmadığının tespit edilmesi araştırmanın ana amacını oluşturmuş olmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda işgücü ve ekonomiye gelecekte çok daha büyük 

etkisinin olmasının beklendiği konaklama sektöründe çalışanların hizmet 

oryantasyonlu hareket etmesini sağlayacak nedenlerin bilinmesi konaklama 

kuruluşlarının başarısında ana etken olabilecektir. 

Genel olarak hizmet oryantasyonluluğu üzerinde duygusal emek 

etkisinin belirlenerek, bu etkide transaksiyonel analiz ego durumlarına 

bakılarak hizmet oryantasyonluluğunu sağlayan uygun ego durumlarının 

seçilmesi ile personelin işe alım ve yerleştirilmesi sürecinde çalışmamız 

önemli bir rehber olabilecektir. Çalışmamız için konaklama sektörünün 

seçilmesi, turizmin son yıllarda gelir elde edilen en önemli endüstrilerden biri 

olması, ülke ekonomisinin yadsınamayacak kaynakları arasında 

gelmesindendir. Dolayısıyla özellikle konaklama sektörü seçilerek gelecekte 

çok daha fazla insanın turizm etkinliklerine katılması göz önüne alındığında 

işgören işe alım ve yerleştirme sürecinde çalışmamız ile önerilen birtakım 

uygulamaların turizm endüstrimize çok daha fazla fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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LĠTERATÜR TARAMASI 

1.1. Hizmet Oryantasyonluluk  

Konaklama sektörü sadece üretkenlik ve maliyet etkinliğinin sağlandığı 

bir sektör olmayıp aynı zamanda müşteriler ile işgörenler arasında daha fazla 

pozitif kişilerarası etkileşimlerin oluşturulduğu bir sektör halini almıştır. 

Konaklama sektörü işletmelerinde müşteriler, işgörenlerin sunmuş olduğu 

hizmet süreci çıktısını tüketen ve değerlendiren kişilerdir. Bu bağlamda sektör 

çalışanları hizmet sunumunda önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla onların 

tutum ve davranışları da müşterilerin hizmet kalitesi algısında güçlü bir etkiye 

neden olmaktadır (Teng ve Barrows, 2009: 1413).  

Hizmet oryantasyonluluk; başarılı bir hizmetin sunumu ve ortaya 

çıkarılmasında kullanılan bir dizi örgütsel uygulamalar setidir (Lee vd., 1999: 

60). Müşterilere yardımsever ve kibar bir üslüp içerisinde hizmet etmek adına 

bireylerin kişisel eğilimini ifade eden hizmet oryantasyonluluk, herhangi bir 

organizasyonel kuruluşta hizmet etkileşiminin kalitesini doğrudan 

etkilemektedir. Otel sektöründe, müşteri ile hizmet sağlayıcı (işgören) 

arasındaki etkileşimde hizmet sunumu soyut bir kavramdır. Bununla birlikte 

hizmet, mevcut işgörenler tarafından üretilen ve genellikle tüketilen bir yapı 

olmaktadır. Dolayısıyla hizmet sunumu, söz konusu etkileşimde hizmet 

sağlayıcılarından belirgin olarak etkilenmektedir. Etkili bir hizmet sunumunun 

gerçekleştirilmesinde de işgörenlerin müşteri gereklilikleri hakkındaki bilgisi 

önemlidir. Bu bağlamda da işgörenlerin yüksek hizmet oryantasyonluluğuna 

sahip olması, onların birleştirici ve cana yakın bir yapıda olmalarını ve 

işlerinin gerektirmiş olduğu rollere gönülden adanmalarını sağlayarak müşteri 

istek ve ihtiyaçlarının anlaşılması ve etkili bir hizmet sunumunun 

gerçekleştirilmesi açısından bulunmuş oldukları örgütlerine önemli bir katkı 

sunmaktadır. Bununla birlikte hizmet oryantasyonluluk, işletme performansını 

yukarılara taşıyan iş memnuniyeti ve hizmet imajınının gelişmesine de 

yardımcı olmaktadır (Cran, 1994: 36; King vd., 2013: 173). Hizmet 

oryantasyonu kültürüne sahip hizmet kuruluşları, yeni müşteriler çekebilir, var 

olan müşterileriyle daha fazla iş yapabilir, daha az müşteri kaybına uğrayabilir, 

fiyat rekabetinden kendini koruyabilir ve müşterilerinden daha az şikayet 

alabilmektedirler (Kim vd., 2005: 172). 

Son yıllarda piyasalarda yaşanan şiddetli rekabet, küreselleşme 

hareketleri ve teknoloji patlaması nedeniyle yenilik ve farklılaşma her işletme 
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açısından bir zorunluluk olarak görülmektedir. Aynı zamanda pazarda başarı 

elde etmek ve rekabet avantajı sağlamak için işletmeler; oluşabilecek yeni 

fırsatlardan yararlanmalı, yeni ürünler ve pazarlar geliştirmeli veya sunulan 

hizmetleri ilerletmeli, bununla birlikte firmalar müşteriler için ortaya koyulan 

hizmet oryantasyonluluğunu rekabet gücü elde etmek açısından temel bir 

anlayış olarak benimsemelidirler (Tajeddini, 2010: 221).  

Hizmet oryantasyonu bireysel, stratejik ve organizasyonel olmak üzere 

üç düzeyde kavramlaştırılmıştır. Bireysel düzey, bir işgörenin diğerlerinden 

daha fazla hizmet oryantasyonlu olup olmadığı ile ilgilidir. Stratejik düzey ise 

işletme stratejisi ile ilgili olmaktadır. Yani bir firmanın pazar stratejilerinde ne 

kadar hizmet oryantasyonlu hareket ettiği durumudur. Üçüncü düzey olan 

organizasyonel düzey ise, bir organizasyonun başarılı ve kaliteli bir hizmet 

sunumunu gerçekleştirip gerçekleştirememesi ile ilgili olmaktadır (Tung vd., 

2014: 441; Homburg vd., 2002: 87).  

Donavan (1999) tarafından yapılan çalışmada hizmet oryantasyonluluk 

kişilik özellikleri ile hizmet çevresi arasındaki etkileşim olarak tanımlanırken 

oluşturulan hizmet oryantasyonu ölçeği beş boyutta toplanmıştır (Akt. Kim 

vd., 2003: 69). Daha sonra söz konusu ölçek Donavan vd. (2004: 129) 

tarafından geliştirilerek 4 boyutlu bir konseptte ele alınmıştır. Bu boyutlar; 

müşteriye özel ve önemli olduğunu hissettirme ihtiyacı, müşteri ihtiyaç ve 

isteklerini okuma/anlama ihtiyacı, kişisel ilişki kurma ihtiyacı ve hizmetleri 

başarılı bir şekilde sunma arzusudur. Müşteriye özel ve önemli olduğunu 

hissettirme ihtiyacı; hizmet çalışanlarının müşterilerin kendilerini özel 

hisssettmesini sağlamaya ne derece yatkın olduğuyla ilgilidir. Müşteri ihtiyaç 

ve isteklerinin okuma/anlama ihtiyacı; müşterilerin sözlü ve sözssüz 

iletişimlerini kavrama konusundaki yatkınlık olarak ifade edilmektedir. Kişisel 

ilişki kurma ihtiyacı; çalışanların bireysel düzeyde müşterileri tanıma ve 

onlarla bir bağ kurarak iletişim sağlamaya olan yatkınlığıdır. Hizmetleri 

başarılı bir şekilde sunma arzusu ise, çalışanlar tarafından hizmetlerin kusursuz 

bir şekilde sunulması konusundaki yatkınlıktır  (Donavan vd., 2004: 132). 
  

1.2. Duygusal Emek  

Duygusal emek, herkes tarafından gözlemlenilebilir bir yüz ve beden 

görüntüsünün sağlanması için duyguların yönetimini ifade etmektedir 

(Delgado vd., 2017: 72). Hizmet endüstrisinde duygusal emek, örgütsel 
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davranış kurallarına uygun olarak müşterilerle iletişime geçmek için hislerin ve 

ifadelerin ayarlanması olarak da ifade edilebilmektedir. Duygusal emek 

örgütsel davranış kurallarına uygun duyguların sergilenmesi için bazen hislerin 

abartılmasını, gizlenmesini ya da olduğundan farklıymış gibi yansıtılmasını 

içerebilmektedir. Örneğin bir ön büro elemanının negatif duygular hissetse bile 

müşterilerle ilişki esnasında mutlaka gülümsemesi gerekmektedir (Luo vd., 

2019: 32).     

Çalışanlar sahip oldukları duygusal emekleri ile bir ilişki, ruh hali ya da 

duygu durumu ortaya koymaktadırlar (Huet vd., 2018: 360). Duygusal emek, 

özellikle konaklama ve turizm çalışanları açısından çalıştıkları kurum ile 

müşterileri arasında bağlantı kurmaktadır. Dolayısıyla turizm ve konaklama 

odaklı hizmet, hizmet kalitesi beklentilerinin karşılanması açısından hizmet 

sağlayıcı ile hizmet alıcısı arasında duygu yönetimini gerektirmektedir (Dijk ve 

Kirk, 2007: 158).  

Duygusal emek, özellikle çalışanların ruh sağlığı üzerinde potansiyel bir 

negatif etkiye neden olabilecek stres faktörü olarak düşünülebilmektedir. Bu 

bakımdan duygusal emek örgütsel talep ve iş rollerine uygun şekilde 

çalışanların duygularını kontrol etmek zorunda olduğu bir süreç olarak da ifade 

edilebilir (Park vd., 2018: 53).  

Hizmet endüstrisi genelinde konaklama endüstrisi özelinde müşterilere 

samimi ve nazik davranmak, çalışanların sunmuş oldukları hizmet açısından 

artı bir değer oluşturmaktadır. Pek çok yönetici sıcakkanlı ve neşeli personele 

sahip olmanın müşteri memnuniyetiyle güçlü bir bağlantısının olduğuna, 

müşteri bağlılığı ve sadakatini arttırdığına inanmaktadır. Bazı işletmeler 

çalışanlarının duygusal ifadelerini yansıtmalarını ve davranış düzenlemelerini 

sağlamak adına açık bir şekilde davranış kurallarını ortaya koymaktadırlar. 

“Her hizmet için neşeli bir tutum sergile” ya da “her misafir ile girdiğin 

etkileşimde coşkulu ve enerjik bir tavır ortaya koy” işletmelerin çalışanları için 

oluşturdukları talimatlardan bazılarıdır (Chu ve Murrmann, 2006: 1181). 

İşgörenlerin söz konusu duygusal ifadelerini yansıtmalarında üç farklı 

strateji bulunmaktadır. Yüzeysel davranış, derin davranış ve samimi davranış 

bu stratejileri oluşturmaktadır. Yüzeysel davranış, dışarıdan gözlemlenilebilir 

ifadelerin değiştirilmesi, hissedilmeyen duyguların yapay olarak gösterilmesi 

veya hissedilen duyguların gizlenmesini içerir (Lee vd., 2016: 142). Derin 

davranış ise, içsel hislere odaklanılır ve gerçek olarak gösterilen duygu ve 
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hislerin ortaya çıkarılması için sarf edilen çabayı ifade eder (Wang vd., 2016: 

658). Son olarak samimi davranış, hissedilen duyguların gösterilen duygular ve 

davranış kuralları ile örtüşmesi durumudur  (Chu ve Murrmann, 2006: 1182). 
 

1.3. Transaksiyonel Analiz Ego Durumları 

Transaksiyonel analiz, kişiler arası ilişkilerde ve bireysel tepkilerin 

etkileşimlerinde benzersiz stratejiler sunan bir yapıdır (Nayeri vd., 2014: 

1168). 1950’lerde Eric Berne tarafından geliştirilen Transaksiyonel Analiz 

(TA); psikoloji, iletişim, gelişim, psikopatoloji, eğitim ve danışmanlıkta 

kullanılan hümanistik bir tekniktir (Kenward, 2013: 1096; Keçeci ve Taşocak, 

2009: 746). TA, kişisel gelişim ve değişim için kullanılan; psikoterapi, eğitim 

ve örgütsel danışmanlık alanlarında profesyonellerin pratik faaliyetleri üzerine 

kurulu etkili bir kişilik teorisidir. (Shirai, 2006: 180; Ciucur ve Pirvut, 2012: 

668). 

Transaksiyonel analiz bileşenlerinden biri olan ego durumları dış 

çevreye tepki gösterilmesinde kullanılan organize durumlar ya da ruh hali 

olarak tanımlanmaktadır (Sirridge, 1980: 127; Wachtel, 1980: 457). Berne 

(1961) her bireyin bilgi aktarımında çevre ile iletişiminde yetişkin, ebeveyn ve 

çocuk ego durumlarından birine sahip olduğunu belirtmektedir. Ebeveyn ego 

durumu; bireyin ailesinden ya da birtakım önemli kişilerden etkilenerek aldığı 

kurallar, kodlar, normlar, önyargılar ve değerlendirmeler bütünüdür. Eğer 

kontrol altına alınmak istenen bir durum söz konusu ise ebeveyn ego durumu 

harekete geçirilir (Dragoi vd., 2011: 18). Eleştirel ve destekleyici ebeveyn ego 

durumu olmak üzere ikiye ayrılır. Eleştirel ebeveyn ego durumu, kişiliğimizin 

aileden alınan önyargılı duygu ve düşüncelerini içeren kısmıdır (Solomon, 

2003: 15). Ayrıca söz konusu ego durumunda suçlama, onay vermeme, taraflı 

olma ve tenkitçi tavırlar söz konusudur (Adams, 2009: 241). Destekleyici 

ebeveyn ego durumu güven veren, destekte bulunan, yardım eden ve koruyan 

ego durumunu ifade etmektedir (Tanhan ve Koç, 2011: 855). Yetişkin ego 

durumu; mantığın, objektiflik ve rasyonelliğin geçerli olduğu ego durumudur 

(Ciucur ve Pirvut, 2012: 668). Yetişkin ego durumunda ebeveyn ve çocuk ego 

durumundan alınan mesajların önemli olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

Kısacası yetişkin ego durumu, ebeveyn ego durumu ile çocuk ego durumu 

arasında aracılık görevi görmektedir (Wachtel, 1980: 458). Çekinmeden 

sergilenen davranışlar, anlamsız aksiyonlar, şakacı ve doğal hareketler çocuk 
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ego durumunu açıklayan unsurlardan bazılarıdır. Merak, macera heyecanı ve 

özgünlük de bu ego durumuyla bağdaşan kavramlardandır (Wachtel, 1980: 

458-459). Çocuk ego durumu, doğal çocuk ve uygulu çocuk olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Uygulu çocuk ego durumu da itaatkar ve isyankar çocuk ego 

durumlarını içermektedir. Doğal çocuk ego durumu, içgüdüsel olarak 

düşünmeden hareket eden, meraklı, yaratıcı ve sezgi gücü yüksek olan ego 

durumunu belirtmektedir (Shirai, 2006: 180). Uygulu çocuk ego durumu 

çevredeki değişimlere karşı adapte olmayı ifade eden ego durumunu 

açıklamaktadır (Pesic vd., 2014: 231). Bazen de birtakım kısıtlayıcı mesajlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu durumda söz konusu mesajlara uymak yerine onlara 

karşı çıkılır. Dolayısıyla uygulu çocuk ego durumunda uslu olmanın (uyma) 

yanı sıra karşı çıkma (isyan) davranışı da söz konusudur (Solomon, 2003: 16). 

İtaatkar çocuk ego durumu; uyum, çekingenlik, acizlik, kendini haksız 

hissetme gibi durumların söz konusu olduğu çocuk ego türüdür (Kuijt, 1978: 

24). İsyankar çocuk ego durumu ise şikayetçi, itaatsiz, öfkeli, inatçı, kinci, 

incitici gibi sıfatları niteleyen durumların söz konusu olduğu çocuk ego türüdür 

(Sani ve Karim, 2005) (Akt. Kuijt, 1978: 25). 
 

 1.4. DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkiler ve Hipotezler 

İşgören müşteri iletişiminde duyguların, hizmetin başarıyla 

sonuçlandırılıp sonuçlandırılmamasında doğrudan etkisi olabilmektedir. 

İletişim sırasında doğru duygu durumunun seçilmesi karşı tarafın isteklerini 

anlamada ve yerine getirmede avantaj sağlayabilmektedir. Bu açıdan 

konaklama hizmetlerinde çalışanların duygularını etkin şekilde yönetebilen ve 

uygun duyguyu etkileşim sırasında kullanabilen bireylerden oluşması daha 

faydalı olacaktır. İletişimde uygun duyguların sergilenmesinde ise duygusal 

emeğin türüne bağlı olarak pozitif ya da negatif sonuçlar örgütler açısından 

doğabilmektedir (Lee vd., 2016: 140).  Lee vd. (2016: 139, 144) tarafından 309 

otel çalışanı ile yapılan araştırma neticesinde çalışanların hizmet 

oryantasyonluluğunun derin davranış ile pozitif; yüzeysel davranış ile negatif 

ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lee vd. (2018: 324) tarafından 

Kore’de bir uçak firmasında kabin ekibi, havaalanı hizmet personeli ve çağrı 

merkezi temsilcisi olarak çalışanların katılımıyla elde edilen verilerle duygusal 

emek ve hizmet oryantasyonluluk arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Yapısal eşitlik modeli sonuçları, derin davranışın hizmet 
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oryantasyonluluğu pozitif; yüzeysel davranışın ise hizmet oryantasyonluluğu 

negatif olarak etkilediğini göstermiştir. Han vd. (2018: 441) tarafından Kore’de 

378 hemşire kullanılarak yapılan araştırmada hizmet sunumu ve hizmet 

oryantasyonluluk düzeyleri üzerinde duygusal emek etkisinin ortaya 

çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma ile hizmet sunumu ve hizmet 

oryantasyonluluk düzeylerinin artışında derin davranışın doğrudan ve dolaylı 

etkileri ortaya çıkmıştır. Ayrıca hizmet sunumu ve hizmet oryantasyonluluk 

düzeylerinin azalışında yüzeysel davranışın doğrudan ve dolaylı etkileri elde 

edilmiştir. Çalışmalardan da görüleceği üzere müşteri ile etkileşimde uygun 

duygu durumunun seçilmesinin hizmet oryantasyonluluğa etkisinin olabileceği 

düşünüldüğünden aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 
 

H1:Yüzeysel davranış hizmet oryantasyonluluğu negatif olarak etkiler. 

H2:Derin davranış hizmet oryantasyonluluğu pozitif olarak etkiler. 

H3:Samimi davranış hizmet oryantasyonluluğu pozitif olarak etkiler. 
 

Bir hizmetin tekrar tercih edilmesinde müşteri ile etkileşimde hangi 

duygu durumlarının yansıtıldığı önemli olmaktadır. Müşterilerin hizmet 

deneyimlerini değerlendirmesinde en önemli nokta müşteri-hizmet personeli 

etkileşimidir. Dolayısıyla müşteri memnuniyetinin şekillendirilmesinde hizmet 

sağlayıcısının rolü göz ardı edilmemelidir. Müşteri memnuniyetini sağlayan 

pek çok faktör olmasına rağmen çalışanların iletişim için kullandığı bileşenler, 

çalışan ile müşteri arasında sıkı bir bağın yaratılmasına önemli ölçüde katkıda 

bulunmaktadır (Webster ve Sundaram, 2009: 104). Hizmet sağlayıcı ile 

müşteriler arasında kurulan bu güçlü iletişim bağı sayesinde işletmeler uzun 

vadede müşteri sadakati ve tatminini elde ederek potansiyel müşterilerin 

kazanılmasında pazar açısından ilgi odağı haline gelebilecektir. Heaney ve 

Goldsmith (1999) tarafından yapılan araştırmada, müşteriler hizmet ile olan 

bilgileri ne kadar iyi algılarlarsa söz konusu hizmet ile ilgili algıladıkları 

risklerin de o kadar azalacağı ve müşterilerin hizmeti satın alma davranışına 

yönelebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. İletişim kalitesinin tespitinde ise ego 

durumları etkilidir. Buradan hareketle duygusal emek ile hizmet 

oryantasyonluluk arasındaki ilişkide ego durumlarının düzenleyicilik etkisinin 

olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda oluşturulan hipotezler şu şekildedir: 

H4:Yüzeysel davranış ile hizmet oryantasyonluluk arasındaki ilişkide 

transaksiyonel analiz ego durumları düzenleyici etkiye sahiptir.   
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H5:Derin davranış ile hizmet oryantasyonluluk arasındaki ilişkide 

transaksiyonel analiz ego durumları düzenleyici etkiye sahiptir. 

H6:Samimi davranış ile hizmet oryantasyonluluk arasındaki ilişkide 

transaksiyonel analiz ego durumları düzenleyici etkiye sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: Araştırma Modeli 

 

METODOLOJĠ 

2.1. Evren ve Örneklem 

Müşteriler için otellerdeki yıldız derecelendirmeleri, hizmet kalitesinin 

ve çeşitliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan en iyi göstergedir (Mohsin vd., 

2019: 105). Buna dayanarak 4 ve 5 yıldızlı otellerin daha kurumsal bir sistem 

ve gelişmiş hizmet anlayışı ile hareket etmesi; çalışanların hizmet verme 

yatkınlığının, çalışan duygularına verilen önemin ve çalışan-müşteri 

etkileşiminin daha net şekilde ortaya çıkmasını sağlayabileceği 

düşünüldüğünden araştırmada Muğla ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı 

oteller tercih edilmiştir. Turizm istatistikleri incelendiğinde konaklama 

işletmelerindeki çalışan sayısı ile ilgili bir done elde edilemediğinden evren 

büyüklüğünün tespitinde yatak sayısına göre çalışan sayısı hesaplanmış, buna 
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göre beş yıldızlı oteller için yatak sayısı 0.59, dört yıldızlı oteller için yatak 

sayısı 0.38 ile çarpılarak işletmelerdeki çalışan sayısı tespit edilmiştir 

(Ağaoğlu, 1992: 114) (Akt. Çalışkan ve Özkoç, 2016: 244). Buna göre, 

toplamda 41525 kişi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma 

evrenindeki katılımcıların tamamına ulaşmak zaman ve maliyet gibi 

nedenlerden dolayı mümkün olmadığından bu durum, evreni temsil edebilecek 

örneklem üzerinden araştırmanın yürütülmesini mecburi hale getirmektedir 

(Gürbüz ve Şahin, 2014: 120). Hair vd. (1998) örneklem büyüklüğünün 

gözlenen değişkenlerin minumum 5 katı olması gerektiğini, daha kabul 

edilebilir örneklem büyüklüğünün ise gözlenen değişkenlerin 10 katı olması 

gerektiğini belirtmişlerdir (Akt. Kamaruddin ve Abeysekera, 2013: 98) Bu 

amaç doğrultusunda araştırma için toplamda 1500 kişiye anket formu 

bırakılmış, bırakılan formalardan 1040’ına geri dönüş olmuştur. Ancak 80 

kişiye ait veri uygun şekilde doldurulmadığından araştırma kapsamına 

alınmamıştır. Sonuç olarak araştırmanın örneklemini 960 otel çalışanı 

oluşturmaktadır.  
 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anket formu toplamda dört bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde çalışanların sosyo-demografik özelliklerinin ortaya çıkarılması 

amacıyla 9 ifadeye yer verilmiştir. Anket formunun diğer bölümleri 

araştırmanın temel yapılarını oluşturan hizmet oryantasyonluluk, duygusal 

emek ve transaksiyonel analiz ego durumları ölçekleri ile ilgili ifadeleri 

kapsamaktadır. Hizmet oryantasyonluluk ölçeğini ölçmek için Donavan vd. 

(2004: 143) tarafından geliştirilen hizmet oryantasyonluluk ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek; 4 boyut ve 13 ifadeden oluşmaktadır. Araştırmada 

çalışanların duygusal emek davranışlarını ölçmek amacıyla 3 boyut ve 13 

ifadeden oluşan Diefendorff vd. (2005: 354-355) tarafından Grandey (2003) ve 

Kruml ve Geddes’in (2000) duygusal emek ölçeklerinin bazı ifadelerinin 

uyarlanması sonucu oluşturulan ölçek kullanılmıştır. TA ego durumlarını 

ölçmek için Varan (2007) (Akt. Şengül, 2008: 68) tarafından geliştirilen 120 

maddelik ego durumları ölçeğinin Şengül (2008: 134) tarafından kullanılan 6 

boyut ve 30 ifadeden oluşan kısaltılmış formu kullanılmıştır. 
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2.3. Analizler 

IBM SPPS AMOS 23.0 paket programı kullanılarak yapı geçerliliğini 

test etmek üzere doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonrasında çalışmaya 

ilişkin değişken ve boyutların güvenirlikleri test edilmiştir. Araştırma 

değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise yine IBM SPPS AMOS 

23.0 paket programı aracılığıyla yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. 

Duygusal emek ile hizmet oyantasyonluluğu ilişkisinde transaksiyonel analiz 

ego durumlarının düzenleyicilik etkisinin ölçülmesi için Hayes tarafından 

geliştirilen Process v3.5 SPSS Macro eklentisi kullanılmıştır.  
 

ARAġTIRMA BULGULARI 

Kim (2013)’e göre bir verinin normal bir dağılım göstermesi için 

çarpıklık değerinin 2’den, basıklık değerinin ise 7’den fazla olmaması 

gerekmektedir (Akt. Matore ve Khairani, 2020: 691-692). Yapılan 

hesaplamalara göre araştırmada yer alan tüm ifadelerin ortalamaları 2 ile 4.593 

arasında; standart sapmaları 0.493 ile 1.353 arasında; çarpıklık değerleri -1.396 

ile 0.920 arasında; basıklık değerleri -1.673 ile 2.011 arasında değişmektedir. 

Bu sonuçlara göre verilerin normal dağılım gösterdiği anlaşılmış, dolayısıyla 

ölçekten herhangi bir ifade çıkarılmamıştır. 

Sosyal ve beşeri bilimlerdeki geçerlilik ölçümlerinde kullanılması 

gerekli bir araç olarak görülen ve temel özelliği hipotez edebilme doğasına 

sahip doğrulayıcı faktör analizi, daha önceden saptanan bir model veya 

kurgulanmış bir yapının doğrulanmasını amaçlamaktadır. Bir başka deyişle, 

faktör analitik yapısının hipotez edilen modele verinin ne şekilde uyduğunu 

test etmektedir (Brown, 2006: 1-2; Bayram, 2010: 42; Meydan ve Şeşen, 2011: 

21). Doğrulayıcı faktör analizinde her bir gizil değişken için en az üç ya da 

daha fazla gözlenen değişken kullanılması önerilmektedir (Menteş, 2020: 

2145; Ayyıldız ve Cengiz, 2006: 76). Yapısal eşitlik modellemelerinde 

kompleks modeller basit modellere göre daha fazla parametre içerdiğinden 

daha çok veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde örneklem 

büyüklüğünün ölçekteki madde sayısının en az 10 katı olması tavsiye 

edilmektedir (Kline, 2011: 11-12). Araştırma ölçeklerinin geçerliliğine ilişkin 

doğrulayıcı faktör analizleri IBM SPPS AMOS 23.0 programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre uyum iyiliği değerlerinin kabul 

edilebilir (Kline, 2011: 204-209) sınırlar dahilinde olduğu (3≤χ2/s.d≤5; 
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.005<RMSEA≤0.08; 0.05<RMR ≤0.08; 0.90≤NFI<0.95; 0.90≤CFI<0.95; 

0.90≤GFI<0.95; 0.90≤TLI<0.95) ve modelin veriye iyi bir şekilde uyum 

sağladığı anlaşılmıştır. Tüm maddelere ilişkin faktör yükleri 0.3’ün üzerinde 

(Hair vd., 2014: 115) ve anlamlı bulunmuştur. Yalnızca TA ego durumları 

ölçeğine ait iki madde düşük faktör yükünden ötürü analizlerden çıkarılmıştır. 

Ayrıca doğrulayıcı faktör analizinde her bir gizil değişkene ait en az üç 

gözlenen değişken olması koşulundan, kişisel ilişki kurma ihtiyacı boyutuna ait 

iki gözlenen değişken olmasından dolayı hizmet oryantasyonluluk ölçeğinin 4 

boyutla ölçülmesi yerine genel olarak ölçümü sağlanmıştır. 

Hizmet oryantasyonluluk ölçeğine ait doğrulayıcı faktör analizi 

sonuçları aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Hizmet Oryantasyonluluk Ölçeği DFA Sonuçları 

Yapı-Madde 
Standardize EdilmiĢ Faktör 

Yükleri 
Standart Hata t değeri 

HO-MÖH1 0.673(a) --- --- 

HO-MÖH2 0.589 0.049 18.687*** 

HO-MÖH3 0.637 0.049 20.357*** 

HO-MÖH4 0.597 0.060 15.938*** 

HO-Mİİ1 0.396 0.067 10.889*** 

HO-Mİİ2 0.353 0.071 9.755*** 

HO-Mİİ3 0.517 0.063 14.055*** 

HO-Mİİ4 0.576 0.063 15.497*** 

HO-HSA1 0.718 0.059 18.654*** 

HO-HSA2 0.720 0.059 18.564*** 

HO-HSA3 0.659 0.057 17.177*** 

HO-Kİİ1 0.594 0.060 15.899*** 

HO-Kİİ2 0.379 0.065 10.462*** 

 (a) En çok olabilirlik tahminlemesi (Maximum Likelihood Estimation) yapılırken 

parametre 1’e sabitlenmiştir.   

***p<0.001 

χ2/s.d=6.635; RMSEA=0.077; RMR=0.016; NFI=0.928; CFI=0.938; GFI=0.946; 

TLI=0.909 
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Duygusal emek ölçeğine ait doğrulayıcı faktör analizi sonuçları aşağıda 

Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Duygusal Emek  Ölçeği DFA Sonuçları 

 

 

 

Yapı-Madde Standardize EdilmiĢ Faktör Yükleri Standart Hata t değeri 

DE-YD1 0.667(a) --- ---  

DE-YD2 0.702 0.038 27.846*** 

DE-YD3 0.812 0.061 20.968*** 

DE-YD4 0.822 0.059 22.252*** 

DE-YD5 0,771 0.061 20.646*** 

DE-YD6 0.847 0.064  21.566*** 

DE-DD1 0.853(a)  ---  --- 

DE-DD2 0.852 0.041 24.932*** 

DE-DD3 0.782 0.038 22.653*** 

DE-DD4 0.850 0.056 18.551*** 

DE-SD1 0.790(a) --- --- 

DE-SD2 0.749 0.052 20.213*** 

DE-SD3 0.718 0.054 19.713*** 

 (a) En çok olabilirlik tahminlemesi (Maximum Likelihood Estimation) yapılırken 

parametre 1’e sabitlenmiştir.   

***p<0.001 

χ2/s.d=4.589; RMSEA=0.061; RMR=0.048; NFI=0.968; CFI=0.975; GFI=0.962; 

TLI=0.963 
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   Transaksiyonel analiz ego durumları ölçeğine ait doğrulayıcı faktör 

analizi sonuçları aşağıda Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 
        Tablo 3: TA Ego Durumları Ölçeği DFA Sonuçları 

Yapı-Madde Standardize EdilmiĢ Faktör Yükleri Standart Hata t değeri 

TAED-EE1 0.613(a)  --- ---  

TAED-EE2 0.450 0.091 10.767*** 

TAED-EE3 0.514 0.087 11.356*** 

TAED-EE4 0.787 0.087 14.750*** 

TAED-EE5 0,708 0.104 12.905*** 

TAED-DE1 0.454(a)  ---  --- 

TAED-DE4 0.715 0.159 12.854*** 

TAED-DE5 0.700 0.166 12.753*** 

TAED-Y1 0.643(a) --- --- 

TAED-Y2 0.569 0.050 17.375*** 

TAED-Y3 0.690 0.058 17.408*** 

TAED-Y4 0.756 0.066 18.067*** 

TAED-Y5 0.803 0.074 17.611*** 

TAED-DÇ1 0.710(a) --- --- 

TAED-DÇ2 0.762 0.045 22.493*** 

TAED-DÇ3 0.722 0.055 20.226*** 

TAED-DÇ4 0.772 0.044 21.273*** 

TAED-DÇ5 0.724 0.047 19.247*** 

TAED-İTÇ1 0.466(a) --- --- 

TAED-İTÇ2 0.425 0.093 10.302*** 

TAED-İTÇ3 0.628 0.104 12.069*** 

TAED-İTÇ4 0.616 0.110 10.902*** 

TAED-İTÇ5 0.765 0.127 12.075*** 

TAED-İSÇ1 0.715(a) --- --- 

TAED-İSÇ2 0.765 0.045 21.216*** 

TAED-İSÇ3 0.743 0.047 20.799*** 

TAED-İSÇ4 0.716 0.040 20.469*** 

TAED-İSÇ5 0.652 0.041 18.596*** 

 (a) En çok olabilirlik tahminlemesi (Maximum Likelihood Estimation) yapılırken parametre 

1’e sabitlenmiştir.   

***p<0.001 

χ2/s.d=4.089; RMSEA=0.057; RMR=0.052; NFI=0.883; CFI=0.909; GFI=0.906; 

TLI=0.892 
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Gerçekleştirilen güvenirlik analizi neticesinde hizmet oryantasyonluluk 

ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı 0.875; duygusal emek ölçeğine ait 

yüzeysel davranış boyutunun 0.907, derin davranış boyutunun 0.874, samimi 

davranış boyutunun 0.795; transaksiyonel analiz ego durumları ölçeğine ait 

eleştirel ebeveyn ego durumu boyutunun 0.770, destekleyici ebeveyn ego 

durumu boyutunun 0.649, yetişkin ego durumu boyutunun 0.825, doğal çocuk 

ego durumu boyutunun 0.853, itaatkar çocuk ego durumu boyutunun 0.719, 

isyankar çocuk ego durumu boyutunun 0.838 olarak hesaplanmıştır. 0.6 ile 0.8 

arasındaki güvenirlik seviyeleri kabul edilebilir seviyeler olarak 

görüldüğünden (Gerber ve Hall, 2017; Griethuijsen vd., 2015) araştırma için 

ortaya çıkan değerler güvenirliğin istenilen düzeylerde olduğunu göstermiştir. 

Tablo 4’te görüldüğü üzere değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya 

çıkarmak adına yapılan çoklu korelasyon analizinde eleştirel ebeveyn ego 

durumu ve yüzeysel davranış haricinde hizmet oryantasyonluluk ile duygusal 

emek ve TA ego durumları boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4: Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

DeğiĢkenler 
HO Duygusal Emek Transaksiyonel Analiz Ego Durumları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.HO 1          

2.Yüzeysel 

DavranıĢ 

.059 1         

3.Derin 

DavranıĢ 

.127** .556** 1        

4.Samimi 

DavranıĢ 

.187** .166** .442** 1       

5.EleĢtirel 

Ebeveyn  

-.057 .314** .330** .324** 1      

6.Destekleyici 

Ebeveyn  

.273** .103** .345** .510** .313** 1     

7.YetiĢkin  .181** .132** .371** .546** .468** .662** 1    

8.Doğal Çocuk  -.362** -.012 -.107** -.113** -.049 -.222** -.150** 1   

9.Ġtaatkar 

Çocuk  

.242** .367** .492** .406** .362** .482** .430** -.186** 1  

10.Ġsyankar 

Çocuk  

-.437** -.040 -.114** -.132** -.010 -.210** -.162** .757** -.192** 1 

 

Hipotezlerin testi aşamasında duygusal emek ile hizmet 

oryantasyonluluk arasındaki ilişkinin test edildiği yapısal modele (bkz. Şekil 
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2.) ilişkin uyum iyiliği değerleri incelendiğinde, bu değerlerin kabul edilebilir 

sınırlar dahilinde olduğu (Kline, 2011: 204-209) ve modelin veri ile uyumlu 

sonuçlar gösterdiğine ulaşılmıştır. (χ2/s.d=3.645; RMSEA=0.053; 

RMR=0.039; NFI=0.922; CFI=0.942; GFI=0.921; TLI=0.932). 

 

  
ġekil 2: Duygusal Emek ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki Doğrudan Etkiler 

Tablo 5’te duygusal emek ile hizmet oryantasyonluluk arasındaki 

ilişkileri ortaya koyan yapısal yollara ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Bu 

sonuçlara göre duygusal emek boyutlarından yüzeysel davranış (β=-0.139; 

p<0.01) boyutunun hizmet oryantasyonluluğu negatif yönde, derin davranış 

(β=0.134; p<0.05) ve samimi davranış (β=0.237; p<0.001) boyutlarının hizmet 

oryantasyonluluğu pozitif yönde anlamlı olarak etkilediğine ulaşılmıştır. Elde 

edilen bu bilgilere göre araştırmaya ait H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul 

edilmiştir. 
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Tablo 5: Duygusal Emek ve Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki Doğrudan 

Etkilerin Sonuçları 

Yapısal Yollar 

Standardize 

EdilmemiĢ 

Katsayılar 

Standardize 

EdilmiĢ 

Katsayılar 

Std. 

 Hata 

t- 

değeri 
p 

Hiz. 

Ory. 

 Yüzeysel 

Davranış -0.058 -0.139 0.021 -2.779 0.005 

Hiz. 

Ory. 

 Derin 

Davranış 
0.049 0.134 0.022 2.258 0.024 

Hiz. 

Ory. 

 Samimi 

Davranış 
0.116 0.237 0.024 4.882 *** 

χ2=1009.675; df=277; p=.000 

***p<0.001 
 

Araştırmaya ilişkin düzenleyicilik etkisinin test edilmesi amacıyla Hayes 

tarafından geliştirilen Process v3.5 SPSS Macro eklentisi kullanılmıştır. Bu 

amaçla Tablo 5’teki anlamlı yollar üzerinde transaksiyonel analiz ego 

durumları düzenleyici değişken olarak eklenip analizlere geçilmiştir. 

Yüzeysel davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde eleştirel 

ebeveyn ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 6.) 

(β=0.042; p=0.001; LLCI=0.018; ULCI=0.066). İlgili tablonun ikinci kısmında 

ise eleştirel ebeveyn ego durumunun düşük olduğu durumlar hariç (p=0.675; 

LLCI= -0.034, ULCI= 0.022) orta ve yüksek olduğu seviyelerde düzenleyicilik 

rolünün bulunduğu görülmektedir. Buradan yüzeysel davranışın hizmet 

oryantasyonluluğa etkisinin, orta seviyelere (β=0.028; p=0.000) göre yüksek 

seviyelerde (β=0.062; p=0.000) eleştirel ebeveyn ego durumuna sahip kişiler 

açısından daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 6: Yüzeysel Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

Eleştirel Ebeveyn Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.456 .012 378.302 .000 4.433 4.479 

Yüzdav .028 .012 2.382 .017 .005 .051 

Eleşebe -.027 .015 -1.727 .085 -.057 .004 

Yüzdav* Eleşebe .042 .012 3.417 .001 .018 .066 

Model Özeti R=0.150;  R2=0.022;  F=6.787;  p=0.000 

2 

EleĢebe Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.808 -.006 .014 -.419 .675 -.034 .022 

.000 .028 .012 2.382 .000 .005 .051 

.808 .062 .016 3.776 .000 .030 .094 
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Yüzeysel davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde destekleyici 

ebeveyn ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 7.) 

(β=0.072; p=0.000; LLCI=0.037; ULCI=0.107). İlgili tablonun ikinci kısmında 

ise destekleyici ebeveyn ego durumunun orta olduğu durumlar hariç (p=0.953; 

LLCI= -0.022, ULCI= 0.021) düşük ve yüksek olduğu seviyelerde 

düzenleyicilik rolünün bulunduğu görülmektedir. 
 

Tablo 7: Yüzeysel Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

Destekleyici Ebeveyn Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.462 .011 408.134 .000 4.441 4.484 

Yüzdav -.001 .011 -.059 .953 -.022 .021 

Desebe .155 .020 7.828 .000 .116 .194 

Yüzdav * Desebe .072 .018 4.037 .000 .037 .107 

Model Özeti R=0.313;  R2=0.098;  F=23.832;  p=0.000 

2 

Desebe Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.657 -.048 .019 -2.537 .011 -.085 -.011 

.000 -.001 .011 -.059 .953 -.022 .021 

.657 .047 .013 3.689 .000 .022 .071 

 

Yüzeysel davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde yetişkin ego 

durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 8.) (β=0.089; 

p=0.000; LLCI=0.054; ULCI=0.123). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 

yetişkin ebeveyn ego durumunun orta olduğu durumlar hariç (p=0.972; LLCI= 

-0.023, ULCI=0.022) düşük ve yüksek olduğu seviyelerde düzenleyicilik 

rolünün bulunduğu görülmektedir. 
 

Tablo 8: Yüzeysel Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

Yetişkin Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.459 .011 408.134 .000 4.441 4.484 

Yüzdav .000 .011 -.035 .972 -.023 .022 

Yet .132 .022 5.905 .000 .088 .175 

Yüzdav * Yet .089 .018 4.992 .000 .054 .123 

Model Özeti R=0.262;  R2=0.069;  F=15.029;  p=0.000 

2 

Yet Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.668 -.060 .019 -3.144 .002 -.097 -.022 

.000 .000 .011 -.035 .972 -.023 .022 

.668 .059 .013 4.433 .000 .033 .085 

 

Yüzeysel davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde doğal çocuk 

ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 9.) (β= -0.029; 

p=0.031; LLCI= -0.056; ULCI= -0.003). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 



 
 157 

doğal çocuk ego durumunun orta (p=0.284; LLCI= -0.010, ULCI=0.034) ve 

yüksek (p=0.457; LLCI= -0.057, ULCI=0.026) olduğu durumlar hariç düşük 

olduğu seviyelerde düzenleyicilik rolünün bulunduğu görülmektedir. 
 

Tablo 9: Yüzeysel Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

Doğal Çocuk Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.467 .010 429.222 .000 4.447 4.487 

Yüzdav .012 .011 1.071 .284 -.010 .034 

Doğç -.127 .012 -10.571 .000 -.150 -.103 

Yüzdav * Doğç -.029 .014 -2.164 .031 -.056 -.003 

Model Özeti R=0.374;  R2=0.140;  F=49.347;  p=0.000 

2 

Doğç Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.941 .040 .012 3.397 .001 .017 .063 

.000 .012 .011 1.071 .284 -.010 .034 

.941 -.016 .021 -.743 .457 -.057 .026 

 

Yüzeysel davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde itaatkar çocuk 

ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 10.) (β=0.059; 

p=0.000; LLCI=0.038; ULCI=0.081). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 

itaatkar çocuk ego durumunun orta olduğu durumlar hariç (p=0.152; LLCI= -

0.040, ULCI=0.006) düşük ve yüksek olduğu seviyelerde düzenleyicilik 

rolünün bulunduğu görülmektedir. 
 

Tablo 10: Yüzeysel Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

İtaatkar Çocuk Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.449 .012 375.661 .000 4.425 4.472 

Yüzdav -.017 .012 -1.434 .152 -.040 .006 

İtaç .116 .015 7.748 .000 .087 .146 

Yüzdav * İtaç .059 .011 5.474 .000 .038 .081 

Model Özeti R=0.298;  R2=0.089;  F=29.596;  p=0.000 

2 

Ġtaç Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.828 -.066 .017 -3.957 .000 -.099 -.033 

.000 -.017 .012 -1.434 .152 -.040 .006 

.828 .032 .013 2.549 .011 .007 .057 

 

Yüzeysel davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde isyankar çocuk 

ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmamaktadır (β= -0.023; p=0.132; 

LLCI= -0.052; ULCI=0.007) Bir başka ifadeyle, yüzeysel davranış ile hizmet 
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oryantasyonluluk ilişkisinde isyankar çocuk ego durumuna sahip kişiler 

herhangi bir rol oynamamaktadır. 

Derin davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde eleştirel ebeveyn 

ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 11.) (β=0.058; 

p=0.000; LLCI=0.035; ULCI=0.081). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 

eleştirel ebeveyn ego durumunun düşük olduğu durumlar hariç (p=0.162; 

LLCI= -0.008, ULCI= 0.049) orta ve yüksek olduğu seviyelerde düzenleyicilik 

rolünün bulunduğu görülmektedir. Buradan derin davranışın hizmet 

oryantasyonluluğa etkisinin, orta seviyelere (β=0.067; p=0.000) göre yüksek 

seviyelerde (β=0.114; p=0.000) eleştirel ebeveyn ego durumuna sahip kişiler 

açısından daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 11: Derin Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide Eleştirel 

Ebeveyn Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.453 .011 393.444 .000 4.431 4.475 

Derdav .067 .013 5.152 .000 .042 .093 

Eleşebe -.032 .015 -2.123 .034 -.061 -.002 

Derdav * Eleşebe .058 .012 4.968 .000 .035 .081 

Model Özeti R=0.227;  R2=0.052;  F=15.818;  p=0.000 

2 

EleĢebe Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.808 .021 .015 1.401 .162 -.008 .049 

.000 .067 .013 5.152 .000 .045 .093 

.808 .114 .017 6.535 .000 .080 .148 

 

Derin davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde destekleyici 

ebeveyn ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 12.) 

(β=0.114; p=0.000; LLCI=0.084; ULCI=0.144). İlgili tablonun ikinci kısmında 

ise destekleyici ebeveyn ego durumunun orta olduğu durumlar hariç (p=0.518; 

LLCI= -0.017, ULCI=0.034) düşük ve yüksek olduğu seviyelerde 

düzenleyicilik rolünün bulunduğu görülmektedir. 
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Tablo 12: Derin Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

Destekleyici Ebeveyn Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.443 .011 391.102 .000 4.421 4.465 

Derdav .009 .013 .647 .518 -.017 .034 

Desebe .183 .021 8.936 .000 .143 .224 

Derdav * Desebe .114 .015 7.474 .000 .084 .144 

Model Özeti R=0.372;  R2=0.139;  F=43.577;  p=0.000 

2 

Desebe Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.657 -.067 .017 -3.937 .000 -.100 -.033 

.000 .009 .013 .647 .518 -.017 .034 

.657 .084 .016 5.170 .000 .052 .115 

 

Derin davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde yetişkin ego 

durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 13.) (β=0.115; 

p=0.000; LLCI=0.086; ULCI=0.145). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 

yetişkin ego durumunun orta olduğu durumlar hariç (p=0.136; LLCI= -0.006, 

ULCI=0.047) düşük ve yüksek olduğu seviyelerde düzenleyicilik rolünün 

bulunduğu görülmektedir. Buradan yetişkin ego durumunun düşük olduğu 

seviyelerde (β= -0.057; p=0.000) derin davranışın hizmet oryantasyonluluğa 

etkisi düşmekte iken, yüksek seviyelerde (β=0.098; p=0.000) ise derin 

davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinin artacağı ifade edilebilir. 
 

Tablo 13: Derin Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide Yetişkin 

Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.440 .012 381.916 .000 4.418 4.463 

Derdav .020 .014 1.492 .136 -.006 .047 

Yet .163 .022 7.242 .000 .119 .207 

Derdav * Yet .115 .015 7.650 .000 .086 .145 

Model Özeti R=0.325;  R2=0.105;  F=31.922;  p=0.000 

2 

Yet Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.668 -.057 .017 -3.269 .001 -.091 -.023 

.000 .020 .014 1.492 .136 -.006 .047 

.668 .098 .017 5.867 .000 .065 .130 

 

Derin davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde doğal çocuk ego 

durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 14.) (β= -0.048; 

p=0.003; LLCI= -0.080; ULCI= -0.017). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 

doğal çocuk ego durumunun yüksek olduğu durumlar hariç (p=0.470; LLCI= -

0.066, ULCI= 0.030) düşük ve orta olduğu seviyelerde düzenleyicilik rolünün 

bulunduğu görülmektedir. 
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Tablo 14: Derin Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide Doğal 

Çocuk Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.463 .010 429.204 .000 4.442 4.483 

Derdav .028 .013 2.184 .029 .003 .053 

Doğç -.127 .012 -11.029 .000 -.150 -.105 

Derdav * Doğç -.048 .016 -2.982 .003 -.080 -.017 

Model Özeti R=0.391;  R2=0.153;  F=56.456;  p=0.000 

2 

Doğç Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.941 .073 .014 5.278 .001 .046 .100 

.000 .028 .013 2.184 .029 .003 .053 

.941 -.018 .024 -.723 .470 -.066 .030 

 

Derin davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde itaatkar çocuk ego 

durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 15.) (β=0.088; 

p=0.000; LLCI=0.067; ULCI=0.109). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 

itaatkar çocuk ego durumunun orta olduğu durumlar hariç (p=0.178; LLCI= -

0.009, ULCI=0.050) düşük ve yüksek olduğu seviyelerde düzenleyicilik 

rolünün bulunduğu görülmektedir. 
 

Tablo 15: Derin Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide İtaatkar 

Çocuk Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.433 .012 365.420 .000 4.410 4.457 

Derdav .020 .015 1.347 .178 -.009 .050 

İtaç .107 .016 6.577 .000 .075 .139 

Derdav * İtaç .088 .011 8.207 .000 .067 .109 

Model Özeti R=0.337;  R2=0.113;  F=49.248;  p=0.000 

2 

Ġtaç Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.828 -.053 .016 -3.271 .001 -.084 -.021 

.000 .020 .015 1.347 .178 -.009 .050 

.828 .093 .019 4.984 .000 .057 .130 

 

Derin davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde isyankar çocuk ego 

durumunun düzenleyici bir rolü bulunmamaktadır (β=0.304; p=0.132; LLCI= -

0.048; ULCI=0.015) Bir başka ifadeyle, derin davranış ile hizmet 

oryantasyonluluk ilişkisinde isyankar çocuk ego durumuna sahip kişiler 

herhangi bir rol oynamamaktadır. 

Samimi davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde eleştirel ebeveyn 

ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 16.) (β=0.081; 

p=0.000; LLCI=0.053; ULCI=0.108). Tablonun ikinci kısmında ise 
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düzenleyicilik rolünün eleştirel ebeveyn ego durumunun her seviyesi için 

anlamlı olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 16: Samimi Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

Eleştirel Ebeveyn Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.451 .011 401.515 .000 4.429 4.472 

Samdav .122 .016 7.767 .000 .092 .153 

Eleşebe -.044 .014 -3.106 .002 -.072 -.016 

Samdav * Eleşebe .081 .014 5.766 .000 .053 .108 

Model Özeti R=0.299;  R2=0.090;  F=25.680;  p=0.000 

2 

EleĢebe Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.808 .057 .017 3.431 .001 -.008 .049 

.000 .122 .016 7.767 .000 .045 .093 

.808 .188 .022 8.610 .000 .080 .148 

 

Samimi davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde destekleyici 

ebeveyn ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 17.) 

(β=0.142; p=0.000; LLCI=0.101; ULCI=0.183). Tablonun ikinci kısmında ise 

düzenleyicilik rolünün destekleyici ebeveyn ego durumunun her seviyesi için 

anlamlı olduğu görülmektedir.   
 

Tablo 17: Samimi Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

Destekleyici Ebeveyn Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.430 .012 382.939 .000 4.407 4.453 

Samdav .038 .016 2.355 .019 .006 .069 

Desebe .180 .020 8.792 .000 .140 .220 

Samdav * Desebe .142 .021 6.815 .000 .101 .183 

Model Özeti R=0.399;  R2=0.159;  F=55.797;  p=0.000 

2 

Desebe Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.657 -.055 .022 -2.578 .010 -.098 -.013 

.000 .038 .016 2.355 .019 .006 .069 

.657 .131 .021 6.336 .000 .091 .172 

 

Samimi davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde yetişkin ego 

durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 18.) (β=0.140; 

p=0.000; LLCI=0.101; ULCI=0.179). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 

yetişkin ego durumunun düşük olduğu durumlar hariç (p=0.343; LLCI= -

0.062, ULCI=0.022) orta ve yüksek olduğu seviyelerde düzenleyicilik rolünün 

bulunduğu görülmektedir. Buradan samimi davranışın hizmet 

oryantasyonluluğa etkisinin, orta seviyelere (β=0.073; p=0.000) göre yüksek 
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seviyelerde (β=0.167; p=0.000) yetişkin ego durumuna sahip kişiler açısından 

daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 18: Samimi Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide 

Yetişkin Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.427 .012 377.897 .000 4.404 4.450 

Samdav .073 .017 4.383 .000 .041 .106 

Yet .145 .022 6.644 .000 .102 .188 

Samdav * Yet .140 .020 6.984 .000 .101 .179 

Model Özeti R=0.368;  R2=0.136;  F=45.757;  p=0.000 

2 

Yet Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.668 -.020 .021 -.950 .343 -.062 .022 

.000 .073 .017 4.383 .000 .041 .106 

.668 .167 .022 7.737 .000 .122 .209 

 

Samimi davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde doğal çocuk ego 

durumunun düzenleyici bir rolü bulunmamaktadır (β= -0.035; p=0.072; LLCI= 

-0.073; ULCI=0.003) Bir başka ifadeyle, samimi davranış ile hizmet 

oryantasyonluluk ilişkisinde doğal çocuk ego durumuna sahip kişiler herhangi 

bir rol oynamamaktadır. 

Samimi davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde itaatkar çocuk 

ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmaktadır (bkz. Tablo 19.) (β=0.095; 

p=0.000; LLCI=0.071; ULCI=0.119). İlgili tablonun ikinci kısmında ise 

itaatkar çocuk ego durumunun düşük olduğu durumlar hariç (p=0.893; LLCI= 

-0.037, ULCI= 0.032) orta ve yüksek olduğu seviyelerde düzenleyicilik 

rolünün bulunduğu görülmektedir. Buradan samimi davranışın hizmet 

oryantasyonluluğa etkisinin, orta seviyelere (β=0.076; p=0.000) göre yüksek 

seviyelerde (β=0.155; p=0.000) itaatkar çocuk ego durumuna sahip kişiler 

açısından daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 19: Samimi Davranış ile Hizmet Oryantasyonluluk Arasındaki İlişkide İtaatkar 

Çocuk Ego Durumunun Düzenleyici Etkisi Analiz Sonuçları 

1 

 Β Std. Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4.442 .012 385.221 .000 4.420 4.465 

Samdav .076 .016 4.787 .000 .045 .108 

İtaç .081 .015 5.421 .000 .052 .111 

Samdav * İtaç .095 .012 7.786 .000 .071 .119 

Model Özeti R=0.343;  R2=0.118;  F=50.721;  p=0.000 

2 

Ġtaç Etki Std. Hata t p LLCI ULCI 

-.828 -.002 .018 -.135 .893 -.037 .032 

.000 .076 .016 4.787 .000 .045 .108 

.828 .155 .020 7.776 .000 .116 .194 

 

Samimi davranışın hizmet oryantasyonluluğa etkisinde isyankar çocuk 

ego durumunun düzenleyici bir rolü bulunmamaktadır (β= -0.029; p=0.073; 

LLCI= -0.062; ULCI=0.003) Bir başka ifadeyle, samimi davranış ile hizmet 

oryantasyonluluk ilişkisinde isyankar çocuk ego durumuna sahip kişiler 

herhangi bir rol oynamamaktadır. 

Bu sonuçlara göre yüzeysel davranış ve derin davranış ile hizmet 

oryantasyonluluk arasındaki ilişkide eleştirel ebeveyn, destekleyici ebeveyn, 

yetişkin, doğal çocuk ve itaatkar çocuk ego durumlarının düzenleyicilik etkisi 

elde edilmiştir. Samimi davranış ile hizmet oryantasyonluluk arasındaki 

ilişkide ise eleştirel ebeveyn, destekleyici ebeveyn, yetişkin ve itaatkar çocuk 

ego durumlarının düzenleyicilik etkisi bulunmuştur. Her üç davranış türünde 

isyankar çocuk ego durumunun ise düzenleyici rolü bulunmamıştır. 

Dolayısıyla H4, H5 ve H6 hipotezleri kısmen kabul edilmiştir.  
 

SONUÇ 

Araştırmanın ilk üç hipotezi sonuçları doğrultusunda otel çalışanlarının 

duygusal emek boyutlarının tümü bakımından hizmet oryantasyonluluklarını 

anlamlı olarak etkilediğine ulaşılmıştır. Bu boyutlardan yüzeysel davranış 

hizmet oryantasyonluluğu negatif yönde, derin ve samimi davranış ise pozitif 

yönde etkilemiştir. Buna göre müşterilerine yüzeysel davranan otel 

çalışanlarının hizmet verme yatkınlıkları düşerken, derin duygularla ve samimi 

şekilde davranan çalışanların hizmet oryantasyonlulukları artmaktadır. 

Araştırma ile ilgili hizmet oryantasyonluluk üzerinde duygusal emek 

boyutlarının etkisini irdeleyen ilgili hipotez sonuçları daha önce 

gerçekleştirilmiş olan çalışmalarla da desteklenmektedir. Hur vd. (2015: 403) 

tarafından Güney Kore’de 309 mağaza satış elemanından elde edilen veriler 
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doğrultusunda söz konusu çalışanların hizmet oryantasyonlulukları üzerinde 

yüzeysel davranışın negatif yönde anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Anaza vd. 

(2016) tarafından 278 yiyecek-içecek departmanı çalışanı ile gerçekleştirilen 

çalışmada hizmet oryantasyonluluk üzerinde yüzeysel davranışın negatif, derin 

davranışın pozitif etkileri ortaya çıkmıştır. Kim ve Cho (2015: 27) tarafından 

otellerdeki 190 mutfak çalışanı ile yapılan araştırmada bu çalışanların hizmet 

oryantasyonlulukları üzerinde derin davranışın pozitif etkisinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Park vd. (2016) tarafından 440 hemşirenin katılımıyla 

gerçekleştirilen çalışmada derin davranışın hemşirelerin hizmet 

oryantasyonluluğunu arttırdığı sonucu elde edilmiştir. Marques vd. (2018: 59) 

tarafından 283 otel çalışanının katılımıyla yapılan çalışmada çalışanların 

hizmet oryantasyonlulukları ile samimi davranışları arasında pozitif ve anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur. Aziz vd. (2016: 164) tarafından 300 havayolu yolcusu ile 

yapılan çalışmada işgörenlerin derin davranışlarının hizmet oryantasyonluluğu 

pozitif, yüzeysel davranışlarının ise hizmet oryantasyonluluğu negatif yönde 

etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde Igbojekwe (2017: 93, 96) 

tarafından 210 otel çalışanı ile gerçekleştirilen araştırmada da çalışanların derin 

davranışları ile hizmet oryantasyonluluğu arasında pozitif, yüzeysel 

davranışları ile negatif ilişkiler elde edilmiştir. Ahn ve Lee (2017: 67) 

tarafından restoranlarda yapılan çalışmada duygusal emek davranışının hizmet 

oryantasyonluluk ve işletme performansını olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Sohn (2017: 6-8) tarafından Güney Kore’nin Seoul kentinde 

oteller, havayolu şirketleri, seyahat acentaları, eğlence parkları, duty free 

mağazaları, aile restoranları gibi altı farklı hizmet endüstrisi alanındaki 180 

çalışandan elde edilen verilerle gerçekleştirilen araştırmada hizmet 

oryantasyonluluk üzerinde derin davranışın pozitif etkisi bulunmuştur. Hizmet 

esnasında müşterilere yansıtılan gülümseme ve dostça tavırlar gibi pozitif 

duygusal görüntüler ile hizmeti tekrar satın alma niyeti, hizmet alınan işletmeyi 

başkalarına tavsiye etme niyeti ve ortalama hizmet kalitesi algısı gibi müşteri 

çıktıları arasında pozitif çıktılar bulunmaktadır (Parasuraman vd., 1985; Pugh, 

2001; Tsai, 2001) (Akt. Grandey, 2003: 86). Hizmet sürecindeki bu 

etkileşimde ise çalışanların duygusal emek davranışları önemli rol 

oynamaktadır. Yukarıda yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere çalışanların 

yüzeysel davranışları hizmet oryantasyonluluklarını azaltırken, derin ve 

samimi davranışları hizmet oryantasyonluluklarını arttırdığından derin ve 
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samimi davranış gösteren çalışanların daha pozitif örgütsel çıktılar elde 

edilmesine katkı sağladığı ifade edilebilir.     

Araştırmanın son üç hipotezinin test sonuçlarına bakıldığında duygusal 

emek boyutlarından yüzeysel ve derin davranışın hizmet oryantasyonluluğa 

etkisinde eleştirel ebeveyn, destekleyici ebeveyn, yetişkin, doğal çocuk ve 

itaatkar çocuk ego durumlarının düzenleyicilik rolü ortaya çıkmıştır. Bir başka 

ifadeyle yüzeysel veya derin davranış sergileyen otel çalışanlarının eleştirel, 

destekleyici, yetişkin veya itaatkar ego durumları içerisinde olması onların 

hizmet oryantasyonluluklarını arttırmaktadır. Yüzeysel veya derin davranış 

gösteren otel çalışanlarının doğal çocuk egosuna sahip olması ise hizmet 

oryantasyonluluklarını düşürmektedir. Yüzeysel veya derin davranışın hizmet 

oryantasyonluluğa etkisinde ise isyankar çocuk ego durumunun düzenleyicilik 

rolü bulunmamıştır. Bir diğer duygusal emek boyutu samimi davranışın hizmet 

oryantasyonluluğa etkisinde eleştirel ebeveyn, destekleyici ebeveyn, yetişkin 

ve itaatkar çocuk ego durumlarının düzenleyicilik rolü bulunmuştur. Yani 

samimi davranış sergileyen otel çalışanlarının eleştirel, destekleyici, yetişkin 

veya itaatkar ego durumları içerisinde olması onların hizmet 

oryantasyonluluklarını arttırmaktadır. Bununla birlikte samimi davranışın 

hizmet oryantasyonluluğa etkisinde doğal çocuk ve isyankar çocuk ego 

durumunun düzenleyicilik rolü bulunmamıştır. 

Otel işletmeleri için misafirlerini memnun edebilme yetisi, 

sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir etkendir. Her yıl milyonlarcasını 

ağırladığı misafirlerinin özel olduğunu hissettirebilmesi, onların ihtiyaçlarını 

daha önceden anlayabilmesi otel yöneticileri için misafir memnuniyeti 

açısından temel amaç olmalıdır. Bu doğrultuda iletişim kurma yeteneği güçlü 

olan kişilerin otellerde yer alması pozitif geri bildirimlerin elde edilmesini 

kolaylaştırabilecektir. Otel çalışanlarının müşterileri ile olan ilişkilerini, 

duygularını ne şekilde yansıttığı etkileyebilmekte ve bu durum iletişimin 

kalitesini yükseltebilmektedir. Dolayısıyla çalışan-müşteri etkileşiminde 

çalışanların duygusal emek düzeylerine dikkat edilmesi verilecek hizmetin 

başarılı olma ihtimalini arttırabilecektir.  

Otel çalışanlarının duygusal emek davranışları ile hizmet 

oryantasyonluluğu ilişkisinde transaksiyonel analiz ego durumlarının etkili 

olduğu ve daha çok eleştirel ebeveyn, destekleyici ebeveyn, yetişkin ve itaatkar 

çocuk ego durumunun bu etkiyi güçlendirdiğine ulaşılmıştır. Bu açıdan otel 
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yöneticileri işe alım ve terfilerde ego durumlarını dikkate alarak özellikle 

eleştirel ebeveyn, destekleyici ebeveyn, yetişkin veya itaatkar çocuk ego 

durumuna sahip bireyleri tercih etmeye çalışmalıdırlar.  
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GİRİŞ 

Pazarlama, farklı birçok disiplini bünyesinde barındıran bir alandır. 

Pazarlamacılar; istatistik, nöroloji, hukuk, tarih, psikoloji, sosyoloji veya 

felsefe gibi birçok disiplinle işbirliği halindedir. Dolayısıyla bu alanlarda 

karşımıza çıkan birçok kavram, özellikle insanı yani tüketiciyi 

ilgilendirdiğinde pazarlamada da karşımıza çıkmaktadır. Sinizm bu 

kavramlardan biridir.  

Sinizm, Antik Yunan’a dayanan bir kavramdır ancak son yıllarda farklı 

disiplinlere konu olmaya başlamıştır. Dünyevi her şeyin, mutluluğun 

önündeki engel olduğuna ve erdemin mutluluğa giden en yüksek ve en biricik 

değer olduğuna inanan Kinik Okulu ile ortaya çıkmış bu felsefi görüş, 

zamanla bağlamından uzaklaşmıştır. Günümüzde sinizm, kötümser ve 

güvensiz bireyleri tanımlayan bir anlam kazanmıştır (Dhar, 2009). Tüketici 

sinizmi ise bu bakış açısının işletmelere yansıyan şeklidir. İşletmelerin kendi 

çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 

önemsemediklerine ve hatta hilekâr olduklarına yönelik bu inanç, doğal olarak 

bu tüketicilerin tüketim davranışlarına da yansımaktadır. Referans gruplarının 

etkili gücü ise dijital ortamların sunduğu imkânlarla güçlenerek tüketici 

sinizminin yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle tüketici sinizmi, 

işletmelerin ve araştırmacıların titizlikle üzerinde durmaları gereken bir konu 

haline gelmiştir. Eski bir tarihi olmasına rağmen son yıllarda fark edilen bu 

kavram pazarlama dünyasında da yeni yeni yerini bulmaktadır.  

Bu çalışma ile tüketici sinizmine ilişkin kavramsal bir çerçeve sunmak 

ve bugüne değin elde edilen bilgi birikimini değerlendirerek gelecek 

araştırmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile sınırlı sayıda 

yapıldığı görülen araştırmaların artmasına katkıda bulunmak 

hedeflenmektedir. İlerleyen bölümlerde sinizm kavramının ortaya çıkışı ve 

kavramsal olarak nasıl bir evrim geçirdiği, pazarlama literatürüne nasıl dâhil 

olduğu ele alınacaktır. Daha sonra “tüketici sinizmi” üzerinde durulacak ve 

ilgili literatürde yapılmış çeşitli araştırmalara yer verilecektir. Son olarak 

günümüzde tüketici sinizminin genel bir değerlendirmesinin ve önerilerin yer 

aldığı sonuç bölümü bulunmaktadır. 
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1. SİNİZM KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 

Türk Dil Kurumu sinizmi, “insanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere 

bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine 

erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi, kinizm” (TDK, 2022) şeklinde 

tanımlamaktadır. Kinizm, sinizmin bir diğer adı olarak açıklanmıştır. 

Çalışmada bu kavram, sinizm olarak ele alınacaktır. Ancak felsefede Kinikler 

Okulu’nun görüşlerinin ele alınması bu kavramın daha anlaşılır olmasını 

sağlayacaktır.  

Kinikler Okulu, M.Ö. IV. yüzyılda kurulmuştur. Kimi felsefecilere göre 

bu okul adını, Antisthenes'in derslerini vermeye başladığı Cynosarges 

kasabasından almaktadır. Bir diğer görüşe göre ise “kinik (kynik)” kavramı, 

Eski Yunan dilinde “kyon” kavramından gelmektedir ve bu kavram köpek 

demektir, “kynikos” ise köpek isminin sıfat şeklidir (Ulaş, 2002). Dolayısıyla 

bu diğer görüşe göre, okulun öğretisinde yer alan uygarlık değerlerini 

reddediş nedeniyle okula bu isim verilmiştir. Bu görüşe göre modern yaşam 

biçimlerini reddederek sefil koşullarda yaşamak “köpek” gibi yaşamak olarak 

algılanmaktadır ve bu nedenle okul Kinizm Okulu olarak adlandırılmıştır 

(Timuçin, 2004). Farklı görüşlere göre köpeklerin bekçilik yetenekleri veya 

insan dostu olmaları nedenleriyle Kinik Okulu’nun ilkelerini koruyacak 

nitelikte olmaları gibi çeşitli metaforlarla da bu ismi aldığı söylenmektedir 

(Dudley, 1938). Bu okulun bir diğer temsilci olan Diogenes’den (Diyojen) 

bahsedildiğinde, kavramla ilgili bu görüşün daha iyi anlaşılacağı 

düşünülmektedir zira Diogenes Sinop’lu ünlü bir düşünürdür ve 

Antisthenes’in öğrencisidir. 

Antisthenes, Kinik Okulu’nun temellerini atmıştır. Atina’da doğmuş 

olan Antisthenes’in yaklaşık olarak 444-368 yılları arasında yaşamış olduğu 

düşünülmektedir (Navia, 1998). Sokrates’in öğrencisi olan filozof, insanın en 

temel amacının mutlu olmak olduğunu söylemektedir. Mutluluğa giden yol, 

her türlü dünyevi istek ve arzudan uzak durmaktan geçmektedir. Dünyevi 

istek ve ihtiyaçlar, insanı doğadan uzaklaştırmaktadır ki doğa, saflığın bir 

temsilidir. Dolayısıyla mutluluk, insanın kendisindedir/özündedir. 

Antisthenes’in öğrencisi olan Diogenes de bu okulun önemli 

temsilcilerindendir. Sinop’ta doğmuş ve daha sonra yaşamına Atina’da devam 

etmiş olan Diogenes, Büyük İskender’in kendisine bir dileği olup olmadığı 

yönündeki sorusuna karşılık “Gölge etme, başka ihsan istemem.” cevabını 
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veren kişidir. Bu söz, filozofun hem ait olduğu okulun hem de yaşam 

felsefesinin özeti şeklindedir. Diogenes, Atina’da gündüz vakti, insanların 

yüzüne fener tutup dürüst insan aradığını söyleyerek dolaşmasıyla da akıllara 

kazınmış bir düşünürdür (Yardımcı, 2018). Diogenes; sokaklarda yaşayan, 

mülkiyeti reddeden, dilenerek geçinen bir filozoftur ve bir şarap fıçısında 

uyuduğu rivayet edilmektedir. Bu yaşam şeklini kendi seçen filozofun amacı, 

mutluluğun en zor koşullarda bile bulunabileceğini kanıtlamaktır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere Kinik Okulu, toplumsal kuralların reddedilerek basit hatta 

sefil bir yaşamın bile mutluluk getirebileceğini savunmaktadır. Kinik 

Okulu’na göre toplumun genel olarak güvendiği tüm dini ve resmi kurumlar 

doğal değildirler ve bu nedenle gereksizdirler (Pelit ve Pelit, 2014). 

Dolayısıyla onların koymuş oldukları kurallara uymak gerekli değildir. Çünkü 

bu düşünceye göre toplum, çeşitli dayatmalarla mutluluğa ulaşmaya engel 

olmaktadır.  

Sinizmin kökleri Kinik Okulu’na dayanıyor olsa da zaman içerisinde 

anlam değişikliğine uğramıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde sinizmin, Antik 

Çağ’daki anlamından ve bağlamından uzaklaştığı ve farklı şekillerde 

kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Her ne kadar ortaya çıkışında mutluluğa 

ulaşmak olsa da günümüzde sinizm, olumsuz bir anlam kazanmaya 

başlamıştır (Mazella, 2007). Antik dönemdeki sinizm, modern yaşam 

koşullarını ve gerekliliklerini acımasızca eleştirenler olarak tanımlanırken 

modern zamanlarda karamsar ve güvensiz insanlar olarak 

değerlendirilmektedirler (Dhar, 2009; Mantere ve Martinsuo, 2001). Bu 

düşüncelere kapılanlara sinik denmektedir. Günümüzün sinikleri; bıkkın, 

şüpheci, umutsuz veya güvensiz gibi olumsuz kavramlarla 

nitelendirilmektedirler. Buradaki şüphe, şüphecilik ile karıştırılmamalıdır. 

Şüphecilikte bilgi arttıkça güven oluşabilmekte iken sinizmde bu durum çok 

zordur (Mohr vd., 1998). Antik ve modern sinizmde ortak duygunun 

umutsuzluk olduğu söylenebilir (İpek ve Erdem, 2021). 

Sinizmle ilgili genel geçer bir tanım bulunmadığı görülmektedir. 

Araştırmacılar, sinizmi ve sinikleri farklı şekillerde tanımlamaktadırlar. Cook 

ve Medley (1954) sinik bireyleri; başkalarını sevmeyen ve güvenmeyen 

bireylerin diğerlerine düşmanca duygular besleyerek onların yalancı, cimri, 

ahlaksız, cimri olduklarını ve bu nedenle cezayı hak ettiklerini düşünen kişiler 

olarak tanımlamaktadırlar. Greenglass ve Julkunen (1989) de sinikleri benzer 
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şekilde tanımlayarak başkalarına olan güvensizlikleri nedeniyle başkalarına 

düşmanlık besleyenlere sinikler demektedirler. Çünkü siniklere göre diğer 

insanlar, sadece kişisel çıkarları ile hareket etmektedirler (Kanter ve Mirvis, 

1989). Bu kişisel çıkarlar bireyleri; dürüstlükten, adalet ve samimiyetten 

uzaklaştırmaktadır (James, 2005). Barefoot vd. (1989) diğer bireyleri; hilekâr, 

değersiz ve bencil olarak görmeye sinizm demişlerdir. Diğerlerine ilişkin bu 

düşüncelerin nedeni, karşılanmayan beklentilerdir. Dolayısıyla sinizmde 

düşmanca bir kuşkulanma yer almaktadır (Turner ve Valentine, 2001). Bu 

kuşku, sinikleri zor beğenen ve memnuniyetsiz kişilere dönüştürmüştür 

(Torun ve Çetin, 2015). Sinizme göre insanlar, ahlaki erdemlerinden kişisel 

çıkarları uğruna vazgeçmektedirler (James, 2005). Dolayısıyla sinikler, insan 

doğasını alçak ve rezil bulmaktadırlar (Costa vd., 1986). Bu düşüncelerinden 

dolayı siniklerde çoğunlukla küçümseme, öfke, utanç veya hor görme gibi 

olumsuz duygular gelişmektedir (Abraham, 2000). Aynı zamanda sinikler zor 

beğenen ve memnuniyetsiz bireylerdir. 

İlgili literatürde sinizmin beş farklı şekilde sınıflandırıldığı 

görülmektedir. Bunlar; toplumsal sinizm, işgören sinizmi, mesleki sinizm, 

örgütsel sinizm ve kişilik sinizmi şeklindedir.  

Toplumsal sinizm, bir ülke vatandaşının ülke yöneticilerine, 

politikacılarına veya kurumlarına karşı yaşamış oldukları şüphe ve güvensiz 

duygularıdır (Kanter ve Mirvis, 1989). Karşılanmayan beklentiler, 

vatandaşların toplumsal sorunların düzelmesine inançlarını kaybetmelerine, 

adalet ve eşitliğin sağlanmayacağına dair olumsuz duygulara neden 

olmaktadır.  

İşgören (çalışan) sinizmi, kişinin çalıştığı örgüte karşı haklarının veya 

iş sözleşmesinin ihlaline ilişkin güvensizlik ve memnuniyetsizlik durumunda 

ortaya çıkmaktadır (Andersson ve Bateman, 1997). Haksız terfi, adaletsiz 

ücret veya haksız uygulamalar gibi işveren ile yapılmış psikolojik sözleşme 

ihlali, işgören sinizmine neden olmaktadır.  

Mesleki sinizm, meslek mensuplarının zorlu koşullarda çalışmak 

zorunda kaldıklarına ilişkin olumsuz algılarıdır. Statüsü düşük ve saygınlığı az 

olan meslek mensuplarında daha yaygın görülmektedir (Dean vd., 1998). 

Mesleki sinizm yaşayan bireyler; zaten ezildiklerini, başarılarının 

ödüllendirilmediğini ve zor şartlar altında çalıştıklarını düşündüklerinden 

kurumlarına fazladan katkı sunmaya gerek olmadığını düşünmektedirler. 
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Örgütsel sinizm, çalışanların örgütlerine yani kurumlarına karşı 

hissettikleri olumsuz, şüpheci duygu ve tutumlardır (Andersson ve Batemen, 

1997). Bu bireyler, çalıştıkları kurumun adaletsiz veya taraflı olduğunu 

düşünmektedirler. Dean vd. (1998) örgütsel sinizmi; örgütün bütünsellikten 

yoksun olduğuna dair inanç, örgüte yönelik olumsuz duygu ve bunlar 

sonucunda örgüte karşı aşağılayıcı ve küçümseyici tavırlar sergileme şeklinde 

tanımlamaktadırlar. İlgili literatürde örgütsel sinizm ile ilgili çok sayıda 

çalışma yapıldığı görülmektedir.  

Kişilik sinizmi; diğer insanları küçümseme ve hor görme duygusu 

sonucunda onlara saygısız veya kaba davranarak zayıf sosyal ilişkiler 

geliştirme şeklinde ortaya çıkmaktadır (Abraham, 2000). Dolayısıyla diğer 

insanlara güvenilmemelidir. Bu sinizm türünün bir diğer şekli tüketici sinizmi 

olarak da düşünülebilir çünkü tüketici sinizminde de işletmelere benzer 

duygular beslenmektedir. 
 

2. TÜKETİCİ SİNİZMİ 

Sinizm kavramının tanımında olduğu gibi tüketici sinizmi kavramında 

da ortak bir tanım olmadığı görülmektedir.  Chu ve Chylinski (2006), sinik 

tüketicileri beklentileri onaylanmayan güvensiz, memnuniyetsiz kişiler olarak 

tanımlamaktadırlar. Dolen vd. (2012), sinik tüketicilerin ihtiyaçlarını 

karşılama konusunda yeterli özveride bulunmadıkları ve kendi çıkarlarını 

düşündükleri için işletmelere güvensiz olduklarını belirtmektedirler. 

Dolayısıyla bu tüketiciler, işletmelerin kendi istek ve ihtiyaçlarına 

odaklandıklarına inanmamaktadırlar. Sinik tüketiciler bu nedenle işletmelere 

yönelik olumsuz duygular beslemektedirler. Tüketici sinizminde, işletmelerin 

bencillik ve çıkara dayalı bir sömürme davranışı geliştirdikleri 

düşünülmektedir (Helm, 2004). Bu nedenle işletmelere yönelik boykot, imaj 

zedelemek hatta yalanla kötü etiket yaratmak gibi yıpratıcı faaliyetler 

yapılması gerektiğine inanan sinik tüketiciler bulunmaktadır (Amezcua ve 

Quintanilla, 2016).  Benzer şekilde Laczniak vd. (2001) sinik tüketicilerin 

diğer tüketicileri, güvenmedikleri işletmelere yönelik uyardıklarını 

belirtmektedirler. Helm (2004) sinik tüketicilerin; işletmelere yönelik 

küçümseme, çekilme, önlem alma ve cezalandırma davranışlarında 

bulunduklarını söylemektedir.  
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Tüketici sinizmi, işletmelerin fırsatçı olduğuna ilişkin sonradan 

öğrenilmiş olumsuz bir tutumdur (Helm vd., 2015). Mickkonen vd. (2011) 

tüketici sinizmini, pazarın ve işletmelerin tüketicileri aldatmaya çalıştıklarına 

yönelik şüphe ve hayal kırıklığı yaşayan tüketicilerin, psikolojik telafi 

stratejisi olarak tanımlamaktadırlar. Naletelich ve Ketron (2017) ise tüketici 

sinizmini, tüketicilerin işletmelere karşı geliştirdikleri bir savunma aracı 

olduğunu söylemektedirler. Odou ve Pechpeyrou (2011), tüketici sinizmini 

dört şekilde sınıflandırmaktadırlar. Bunlar; savunmacı sinizm, saldırgan 

sinizm, yıkıcı sinizm ve etik sinizm şeklindedir:  

Savunmacı sinizm, tüketiciler güvensiz ve şüphecidir. Herkesten 

şüphelenen savunmacı sinikler, iyi niyetli davranışlara inanamamaktadırlar. 

Savunmacı sinikler genellikle pasif konumdadırlar. 

Saldırgan sinizm, tüketicilerin mücadeleci bir tutum benimsemeleridir. 

Onlara göre işletmeler, çıkarları için her şeyi yapabilirler ve bu nedenle en 

kısa sürede ihtiyaçlarını gidermelidirler. Bu tüketiciler, aldatılmaya fırsat 

vermeden çıkarlarına ulaşmaları gerektiğini düşünmektedirler. 

Yıkıcı sinizm, tüketicilerin olumsuz tutumlarını diğer tüketicilere 

yaymalarıdır. Bu nedenle diğer tüketicileri kendileri gibi davranmaya teşvik 

etmeye çalışmaktadırlar ve tüketim kültürünü eleştirmektedirler. Onlara göre 

tüm tüketiciler, işletmelerin kendilerini aldatmaya çalıştıklarını 

öğrenmelidirler. 

Etik sinizm, tüketicilerin kendi değerlerine sabit bir şekilde inanmaları 

ve farklı görüşlere direniş göstermeleridir. Bu tüketiciler, yapay zevklerden 

uzak durarak kendi hayatlarının gerçeklerini anlayarak düzeyli bir hayat 

yaşamak istemektedirler. 

Sonuç olarak tüketici sinizmi, işletmelerin dürüstlükten uzak 

olduklarına yönelik yaygın bir inanış şeklidir (Gillani vd., 2011).  Chu ve 

Chylinski (2006) tüketici sinizmine yönelik dinamik bir model önerisinde 

bulunmuşlardır. Bu model Şekil 1’deki gibidir. 
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Şekil 1. Tüketici Sinizminin Dinamik Modeli (Chu ve Chylinski, 2006) 

 

Şekil 1’e göre tüketici sinizmi işletmelere karşı dikkatli olmakla 

başlamaktadır. Sonrasında şikâyet, negatif WOM yani olumsuz ağızdan ağıza 

pazarlama, markayı terk etme ile devam etmekte ve işletmeden intikam alma 

ile sonlanmaktadır. Yani tüketici sinizmi en yüksek seviyeye geldiğinde 

tüketiciler artık intikam alan tüketicilere dönüşmektedirler. Güven (2016), 

tüketici sinizminin sebeplerini şu şekilde özetlemektedir: 

• Olumsuz tüketim deneyimleri 

• İşletme tarafından kullanıldığı algısı 

• Karşılanmamış beklentiler 

• Karşılanmamış değer ve prensipler 

• Reklam mesajlarının aldatıcılığı 

• Savunma mekanizması geliştirme ihtiyacı 

• Yaşamı kontrol edebilme isteği 

• Makyavelist pazarlama sistemine tepki 

Tüketici sinizmine neden olan bu durumlar satın alma niyetini 

zayıflatmaktadır (Kuokkanen ve Sun, 2020). Ürün ve fiyatla ilgili şüpheleri 

olan tüketici, daha fazla karşılaştırma yapmakta, fiyat-fayda ilişkisine daha 
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çok zaman ayırmaktadır (Sarıyer, 2021). Sinik tüketiciler psikolojik olarak 

daha yıpratıcı ve yorucu bir süreç yaşamaktadırlar çünkü sürekli 

kandırıldıkları inancı taşımaktadırlar. Bu nedenle de sinik tüketiciler daha 

fazla kandırılmamak için işletmelere karşı çeşitli stratejiler geliştirmektedirler 

(Mickkonen vd., 2011). Tüketici sinizmi sonucunda tüketicilerin genellikle şu 

şekillerde davrandıkları söylenebilir (Güven, 2016):  

• Markaya karşı soğukluk 

• Dikkatli satın alma davranışı 

• Markayı terk etme 

• Negatif WOM 

• Boykot grupları ve tüketici sitelerine üyelikler 

• Şiddetli protestolar 

• Reklam tahrifleri-vandalizm 

• Bilinçlenme ve sorgulama 

Lin (2020) sinizmin, insan doğasının yaygın ve sistematik bir güven ve 

bütünlüğe ilişkin bir eksiklik algısı ile karakterize edilen bireysel farklılıklar 

olduğunu açıklamaktadır. Dolayısıyla tüketici sinizmi sonuçlarının; 

tüketicilerin demografik özelliklerine, kişiliklerine, yaşam tarzlarına veya 

tüketici sinizmi düzeylerine göre farklı faktörlere göre değişebileceği 

söylenebilir.  

Bu sonuçlara bakıldığında tüketici sinizmi sonuçlarının bilişsel, 

duygusal ve davranışsal düzeyde olduğu söylenebilir (Chylinsky ve Chu, 

2010). Şüphe, güvensizlik ve kuşku, tüketici sinizminin bilişsel; yabancılaşma 

ve memnuniyetsizlik duygusal; direniş ve düşmanlık ise davranışsal 

sonuçlarıdır.  

Tüketicinin sürekli yaşadığı işletmenin güvenilmez, çıkarcı, kötü niyetli 

olduğuna dair düşünceler sinik tüketicilerin bilişsel tepkileridir. Bilişsel tepki 

elbette zihinsel bir süreçtir. Aldatılma veya kandırılma korkusu tüketicilerde 

bu bilişsel süreçleri yaratmaktadır. Memnun kalmayan tüketicilerin 

yaşadıkları hayal kırıklığı ve besledikleri olumsuz duygular (nefret, öfke, 

mutsuzluk gibi) sinizmin duygusal tepkisidir. Son olarak sinik tüketiciler 

vazgeçme veya kötüleme ile davranışsal tepkiler vermektedirler (Helm, 2006). 

Vazgeçme davranışı; etik nedenlerden de kaynaklanan, tüketim karşıtlığı, sade 

yaşam veya minimal yaşam gibi yaşam felsefelerinde karşılık 

bulabilmektedir.  
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3. TÜKETİCİ SİNİZMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ 

ARAŞTIRMALAR 

Sinizm çok eski tarihlere dayanıyor olsa da bu kavramın pazarlama 

literatürüne girişi çok yenidir. Sinizm üzerine yapılmış araştırmaların 

genellikle örgütsel sinizm üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu nedenle 

tüketici sinizmi ile ilgili araştırma sayısı çok sınırlıdır. Aşağıda ilgili 

literatürden örnekler, araştırma tarihlerine göre ve araştırma sonuçları ele 

alınacak şeklide sunulmuştur. 

Tüketici sinizmi literatüründe önemli bir yeri olan Helm (2004), yapmış 

oluğu araştırmasında tüketicilerin önceden yaşamış oldukları deneyimlerin 

tüketici sinizmine etkisi olduğunu tespit etmiştir. Bu araştırmada ayrıca 

tüketici sinizminin aşağılama, geri çekilme davranışı, önlemler ve intikam 

arama ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca alaycı tüketicilerin 

güvenebilecekleri birkaç işletmeye çok güçlü bir marka sadakati gösterdikleri 

de görülmüştür. Helm, 2006 yılında yapmış olduğu çalışmasında ise tüketici 

sinizminin pazara ilişkin algıları etkilediğini, pazarın şekillenmesine veya 

tüketici aktivizmine sebep olduğunu ve tüketici sinizminde en çok güven 

duygusuna önem verildiğini tespit etmiştir.  

Detert vd. (2008), tüketici sinizmi ile etik kararlar arasında istatistiksel 

olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Devlin ve 

McKechnie (2008) ise yaptığı araştırmada finans sektöründe tüketici 

sinizminin yüksek olduğunu ve tüketicilerin işletmeleri zaten güvenilir 

bulmadıkları için sadakat duygularının gelişmediğini belirtmişlerdir.  

Chylinski ve Chu (2010) sinik tüketicilerin davranışlarını ve tüketici 

sinizminin işletmeler üzerindeki etkisini incelemek için yaptıkları 

araştırmalarında sinik tüketicilerin genellikle öfkeli olduklarını, işletmeleri 

boykot etmeye yatkın olduklarını ve diğer tüketicilere de olumsuz referans 

olabildiklerini görmüşlerdir.  

Gillani vd. (2011), tüketici sinizmine sebep olan faktörleri ve 

tüketicilerin adil ticaret ürünlerini satın alma davranışları üzerindeki etkisini 

incelemişler, bu tüketicilerin hayır kurumlarına çok yakın olmalarına rağmen 

adil ticaretin kapitalist dünyada işe yaramayacağı algısında olduklarını 

göstermişlerdir. Mickkonen vd. (2011), Noel karşıtı web sitelerini ampirik bir 

vaka olarak kullanarak çevrimiçi ortamlardaki tüketici sinizmini 
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araştırmışlardır ve Noel zamanlarındaki tüketim çılgınlığı eleştirilerinin 

tüketici sinizminden kaynaklandığını belirtmektedirler.  

Chowdhury ve Fernando (2014), tüketici etiğini empati, ahlaki kimlik 

ve sinizm arasındaki ilişkileri, boyutlarıyla incelemişlerdir. Bu araştırmanın 

sonucunda tüketici sinizminin, tüketici etiğinin pasif boyutuna ilişkin olumlu 

inançlarla ve iyilik yapma boyutuna ilişkin olumsuz inançlarla ilişkili olduğu 

görülmüştür.  

Atılgan vd. (2017), tüketici sinizmi ve boykot arasında istatistiksel 

olarak pozitif yönde bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bu araştırma 

sonuçlarına göre fiyat şeffaflığı, prosedürel fiyat adaleti ve satın alma niyeti 

ile tüketici sinizmi arasında istatistiksel olarak negatif yönde bir ilişki 

bulunmaktadır. Indibara (2017), reklamlara yönelik olan şüpheci tutumların 

tüketici sinizmi üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönde etkisi olduğunu 

belirtmektedir.  

Kerse ve Meriç (2018), beş faktör kişilik özelliklerinin tüketici sinizmi 

üzerinde etkisi olup olmadığını incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre 

sadece uyumluluk kişilik özelliğinin, tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir 

etkisi bulunmaktadır. Çetinkaya ve Ceng (2018) yapmış oldukları 

araştırmalarında “black friday” etkinliğini ve tüketici sinizmini araştırmışlar, 

bu etkinliğe ilişkin tüketicilerin genellikle güvensiz ve şüpheci olduklarını ve 

bu duygularını sosyal medya platformlarında paylaştıklarını tespit etmişlerdir. 

Rodrigues (2019), yapmış olduğu araştırmada hem marka sinizmi 

ölçeğini geliştirmiş hem de marka sinizminin tüketici utancı, tüketici sinizmi 

ve tüketici isyanından etkilendiğini göstermiştir. Göktaş (2019), ağızdan ağıza 

pazarlamanın tüketici sinizmine etkisi olduğunu tespit etmiştir. Ceylan ve 

Köse (2019) tüketici şüpheciliği, tüketici sinizmi ve algılanan tüketici 

etkinliğinin amaca dönük ürün satın alma niyeti üzerinde doğrudan etkisi 

olmadığını tespit etmişlerdir. 

Indibara ve Varshney (2020), sosyal sinizmin tüketici sinizmi üzerinde 

etkisi olduğunu belirtmektedirler. Özkaya ve Ülker (2020), markaların tüketici 

sinizmine gereken önem vermediklerini, özellikle sosyal medyada oluşan 

tüketici sinizmine karşı önlem alacak faaliyetlerde bulunmaları gerektiğini 

söylemektedirler. Bozoklu ve Ermeç (2020), tüketicilerin sinik tutumlarına 

yönelik Türkçe uyarlamasını yapmış oldukları Tüketici Sinizmi Ölçeği’nin 

güvenilir ve geçerli olduğunu göstermişlerdir. Putri vd. (2020) çalışmaları 
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sonucunda tüketici sinizminin şükran duyma üzerinde olumsuz, sinizmin ve 

empatinin karşılıklılık üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.  

Sarıyer (2021), sinik tüketici davranışlarını incelediği çalışmasında 

tüketicilerin; bilişsel, duygusal ve davranışsal sinik davranış sergiledikleri 

sonucuna ulaşmıştır. Çerçi (2021), en fazla indirim günü reklamı yapan online 

işletmeleri incelemiş ve bu işletmelere yönelik müşterisi olan tüketicilerin bile 

sinik tutumlar sergilediklerini belirlemiştir. Ayyıldız ve Baykal (2021), tatil 

satın alma niyeti olan tüketicilerin tüketici sinizmi davranışları üzerinde 

elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın rolünü incelemişler ve tüketici 

sinizminin satın alma niyeti ile elektronik ağızdan ağıza pazarlama niyetini 

negatif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Chon ve Kim (2021), kurumsal 

sosyal sorumlulukla ilgili yapmış olduğu araştırmada şüphecilik ve sinizmin 

olumsuz tanıtım (megafonlama) etkisini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Kurtuluş vd. (2021), tüketicilerin ikinci el ürün satın alma motivasyonlarının 

ve tüketici sinizminin online ikinci el mağazalarından ürün satın alma 

niyetleri üzerinde etkisi olduğunu ve bunun nedeninin tüketicilerin çevresel 

endişe seviyelerinin farklılaşmasından kaynaklandığını görmüşlerdir. Akçay 

ve Özdemir (2021), tüketici sinizmi ile demografik özellikler arasındaki ilişki 

olup olmadığını hizmet sektörü özelinde araştırmışlardır. Bu araştırmanın 

sonuçlarında medeni hâle göre tüketici sinizminin farklılık gösterdiği, evli 

tüketicilerin bekâr tüketicilere göre daha yüksek tüketici sinizmi eğiliminde 

olduğu görülmüştür.  

Pir (2022), webrooming (tüketicilerin online olarak inceledikleri 

ürünleri fiziksel mağazalardan satın almaları) ile tüketici sinizmi arasında 

istatistiksel olarak pozitif yönde bir ilişki olduğunu belirtmektedir. 

Araştırmacıya göre tüketiciler, kandırılma korkuları ve şüphecilikleri 

nedeniyle webrooming davranışı sergilemektedirler. Tokgöz (2020), 

tüketicilerin kin tutma eğilimlerinin pazardan geri çekilme niyetleri üzerinde 

tüketici sinizminin kısmi olarak aracı rolü olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kiçir 

ve Anık (2022), yaptıkları araştırmada küreselleşme karşıtlığı, çevre bilinci ve 

tüketici sinizminin siyasal tüketiciliği etkilediğini belirlemişlerdir. 

Dissanayake (2022) çalışmasında; empati ve sinizmin tüketicilerin yeşil 

ürünleri satın alma niyetini etik inançlar aracılığıyla doğrudan ve dolaylı 

olarak etkilediğini ortaya koymuştur. Tukamuhabwa vd. (2022), gençlerin 
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cinsiyet ve aile geçmişlerinin sinizmi ile etik duyarlılığı etkilemediğini ve 

sinik tüketicilerin düşük etik duyarlılık gösterdiklerini belirtmektedirler.  

Yapılan araştırmalara genel hatlarıyla bakıldığında, sınırlı sayıda 

çalışma olduğu, bu çalışmaların genellikle son yıllara ait olduğu ve 

araştırmaların etik, empati ve şüphecilik üzerine odaklandığı görülmektedir.  
 

SONUÇ 

Bu çalışma ile tüketici sinizmine kavramsal bir değerlendirme ortaya 

konulmuş aynı zamanda ilgili alanda yapılmış araştırmalara yer verilerek 

gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir. Nitekim henüz 

ortak bir tanıma varılamamış bu gibi kavramlarla ilgili daha çok çalışma 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Yapılan araştırmalara bakıldığında 

tüketici sinizmi çalışmalarının genellikle çok yakın tarihli olduğu ve sınırlı 

sayıda olduğu görülmektedir. Henüz bir kavram birliği oluşmamış olmasına 

rağmen sinizm kavramının çok eski yıllara dayanan bir geçmişi 

bulunmaktadır. 

Sinik tüketiciler, sürekli bir memnuniyetsizlik ve güvensizlik 

beslemektedirler. Bu nedenle işletmeler, güven kazanma konusunda daha 

stratejik pazarlama faaliyetleri yürütmelidirler. Örneğin alışveriş sonrası 

yapılacak anketlerle tüketicilerde gözlemlenen sinik davranışları bertaraf 

etmek için kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetleri ile güven kazanma üzerinde 

durulmalıdır. Bu tüketicilerle yapılacak sosyal faaliyetlerin, güvenilir ve 

tanınmış kişilerce yapılan sunum ve seminerlerin etkili olacağı 

düşünülmektedir. Böylece sinik tüketicilerin boykot etme ve olumsuz referans 

gibi tutumlarının da önüne geçilebilir. Dolayısıyla tüketicileri karşılanmamış 

beklentilere maruz bırakamamak gerekmektedir (Summers ve Granbois, 

1977). Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin çok daha yaygın bir 

şekilde yürütülmesinin, sinik tüketicilerin satın alma niyetlerine etki 

edebileceği düşünülmektedir. Pazarlama faaliyetlerinin her aşamasını şeffaf 

bir şekilde paylaşan, pazarlama karmasını (fiyat, tutundurma, dağıtım ve ürün) 

bu şekilde dizayn eden işletmelerin tüketici nezdinde güven kazanacağına 

inanılmaktadır. Örneğin mutfağını kapalı kapılar arkasına saklamayan 

restoranlar tüketicilere çok daha güvenilir gelmektedir. 

Tüketicileri ikna çabası olan reklam, tüketici sinizminde önemli bir 

yerde bulunmaktadır. Reklam içeriklerinin gerçeği yansıtmaması ve 
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beklentileri karşılamayarak tatminsizlik yaratması tüketici sinizmi ile 

ilişkilidir (Güven, 2016). Reklam, hele ki günümüzde dijital ortamlarla 

birlikte tüketicilerin her yerde maruz kalabildikleri bir pazarlama iletişimi 

aracıdır. İşletmeler reklam aracılığıyla kendisini tanıtmakta, bir imaj 

oluşturmakta ve tüketicileri ikna etmektedirler. İşletmelerin tüketicilerle 

iletişim kurduğu reklam güvenilir olmayan mesajlar verdiğinde veya vaatleri 

yerine getirmediği anlaşıldığında sinik tüketiciler kendilerini haklı çıkmış 

hissedeceklerdir. Hatta reklam, tüm tüketicileri sinik yapma gücünü elinde 

tutmaktadır (Pollay, 1986). Bu nedenle işletmeler, gerçekçi beklentilerle 

tüketicileri ikna çalışmalarına gidebilmeli ve tutamayacakları vaatlerde 

bulunmamalıdırlar. Aksi halde özellikle sinik tüketicilerin hedefi haline 

geleceklerdir. Nitekim tüketici sinizmi, boykot gibi işletmeler için yıkıcı 

sonuçlar doğurabilmektedir.  

Tüketiciler kendilerini ifade edebildiklerinde daha güvende 

hissedebilmektedirler. Örneğin Tran vd. (2021) tüketicilerle birlikte yaratma 

ve empatik özürlerin tüketici sinizminin önüne geçmekte yardımcı olacağını 

söylemektedirler. İşletmeler, müşteri ilişkileri yönetimi sürecinde tüketicileri 

tanıyabilmeli, kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetleri onlara kendilerini özel 

hissettirebilmeli ve tüketicilerin olumsuz duygularını ifade edebilmelerine 

olanak tanımalıdırlar. Örneğin dijital platformlarda müşterilerin olumsuz 

değerlendirmelerine genellikle sabit metin formatında yanıtlar verilmektedir. 

Bunun yerine kişiye özel yanıtlar tüketicilerde güven duygusunu arttırabilir ve 

kendilerini değerli hissetmeleri sağlanabilir.  

Tüketici sinizmi giderek artmaktadır (Brants, 2013). Hele ki internet ve 

sosyal medyanın gücü ile olumsuz tutum ve davranışlar çok hızla 

yayılabilmektedir. Aydın (2021), sosyal medya aracılığıyla sinik tüketicilerin 

duygularını sosyal medyada paylaşarak ve sinik olmayan tüketicilere kolayca 

ulaşarak etkili olduğunu belirtmektedir. Artan tüketici sinizminin yıkıcı 

etkilerine maruz kalmamak için işletmelerin önlem alması gerekmektedir. 

Tüketimin çevre sorunlarına, toplumsal sorunlara, kültürel yozlaşmaya veya 

etik ihlallere neden olduğuna yönelik inanış, günümüzde kimi tüketiciler 

tarafından içtenlikle benimsenmektedir. Bu tüketiciler, işletmeleri 

kapitalizmin bir parçası olarak değerlendirmektedirler. Dolayısıyla tüketici 

sinizmi ile tüketim karşıtlığı birbirlerine çok uzak olmayan kavramlardır. 

Tüketicilerin ve işletmelerin; etik ilkelere bağlı, insanın ve doğanın yüksek 
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yararını savunan ve işbirliği halinde çalışan paydaşları olmaları gerektiği 

düşünülmektedir. Bu nedenle düşmanlık, kin, nefret veya haset toplumun 

hiçbir paydaşının benimsemediği duygular olmalıdır. Tüketici sinizmi, özünde 

bu duyguları barındırdığından işletmelerin olumlu duygular ve hisler 

yaratacak pazarlama faaliyetlerine imza atmaları gerekmektedir. Dolayısıyla 

henüz başlangıç aşamasındayken sinik tüketicileri intikamcı bireyler olmaktan 

alıkoymanın mümkün olduğuna inanılmaktadır. 

İleride araştırmalar, tüketici sinizminin farklı sektörlerde farklılık 

gösterip göstermediğine odaklanabilirler. Ayrıca tüketici sinizminin farklı 

sosyal medya platformlarındaki yansımaları karşılaştırılabilir ve online 

alışveriş platformlarındaki sinik tüketici profilleri (yaş, eğitim, meslek, satın 

alınan ürün vb.) ortaya konulabilir 
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GĠRĠġ 

Sanayi devrimi ve ikinci dünya savaşının devamında ortaya çıkan 

sosyal ve kültürel gelişmelerin etkisi ile örgütler bilgiye verdikleri önemin 

artışı sonucu bilgiyi üretme, aktarma gibi ihtiyaçların doğması sonucu 

örgütsel öğrenme kavramı ortaya çıkmıştır (Kaçmaz, 2015: 34). Öğrenme 

kavramı örgütsel anlamda 1978 yılında Argyris ve Schön (1978) tarafından 

yazılan “Organizational Learning: A Theory of Action Perspective 

(Organizasyonel Öğrenme: Eylem Perspektifi)” adlı kitapla literatüre girse de 

örgütsel öğrenme kavramının gerçek bir değer kazanması ve akademik 

dünyanın ilgisini çeken bir kavram haline gelmesi 1990’lı yıllarda 

gerçekleşmiştir (Rebelo & Gomes, 2008: 294).  Özellikle son dönemlerde 

bilgi kavramı, işletmelerin temel üretim faktörleri arasına girmiştir (Kaçmaz, 

2015: 34).  

 

1. ÖĞRENME KAVRAMI 

Öğrenme kavramı insanlığın ilk dönemlerinden bugüne kadar her 

zaman varlığını koruyan ve bundan sonraki dönemlerde de her zaman var 

olacak olan bir kavramdır. İnsanlık tarihine bakıldığında medeniyetlerin 

kurulması ve kültürlerin gelişimi hep öğrenme yoluyla gerçekleşmiştir. 

Öğrenme, insan hayatının her döneminde gerçekleşen bir süreçtir (Mert, 2018: 

16).  İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve sosyal bir varlık haline getiren en 

önemli özelliklerinden birisi, öğrenme yeteneğidir. Bu yönüyle öğrenmeye 

bakıldığında davranışlar üzerinde sürekli olarak değişimlere yol açan bilgi ve 

tecrübelerden bahsedilmektedir. Öğrenme somut bir gelişme olarak kabul 

edilir. Birey, grup ve örgüt gibi farklı düzeylerdeki kavram, bilgi kabiliyet ve 

davranışları bir bütün haline getirmesiyle problemleri çözmeye yönelik olarak 

katkılar sağlamaktadır (İmamoğlu, 2012: 4). 

Bütün canlılar biyolojik olarak öğrenme özelliklerine sahiptir. Fakat 

insanoğlunun öğrenme yeteneği ve öğrenme vasıtasıyla elde ettiği bilgileri 

kullanma şekilleri diğer varlıklardan ayrılmasına sebep olmaktadır. Bu bakış 

açısıyla insanoğlunu diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özelliklerinden 

birisinin öğrenme kapasitesi olduğu söylenebilmektedir. Bu yetenek sayesinde 

birey, geleceği planlama sürecinde geçmişte yaşamış olduğu tecrübelerinden 

yararlanabilmektedir. Aynı zamanda bu temel özellik, bireyin değişim ve 

gelişim sürecinde sürükleyici bir güçtür (Biçkes, 2011: 5).  

Öğrenme süreci, bireyin bilişsel ve sezgisel bakış açısına sahip olmasını 

gerektirmektedir. Birey, çevresindeki yeni ortaya çıkan bilgi ve uyarıcıları 

algılayarak, olaylar arasında oluşan benzerlikleri ve farklılıkları ortaya 
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çıkararak bu gelişmeleri kendisine göre düzenler. Bu gelişme bireyin 

gelecekteki davranışlarına yansıyarak öğrenme gerçekleşmiş olur. Öğrenme 

süreci temelde bilginin kazanılması işlemidir. Öğrenme içine sadece bilginin 

kazanılması faaliyetini değil, beceriler, tutumlar, bilinçli farkındalık gibi bilgi 

ve davranışları da kapsamaktadır (Mert, 2018: 16,17).   

Öğrenme, özellikle psikolojide uzun yıllardır yoğun olarak incelenen ve 

iyi bilinen bir konu olarak çalışılmıştır. Huczynski ve Buchanan (1991), 

Luthans (1989), Weiss (1990) veya Kolb (1984) gibi yazarların çalışmalarına 

bakıldığında; öğrenme kavramının genellikle bireysel analiz düzeyinde 

incelendiği görülmektedir. Organizasyon düzeyinde ise organizasyon 

içerisinde yer alan bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilenmektedir. 

Organizasyondaki bireylerin öğrenmesinin organizasyonlar için önemi de 

uzun yıllardır bilinmektedir. Wright (1936), Arrow (1962) gibi çalışmalar 

organizasyon düzeyindeki bireysel eğitimin önemine vurgu yapan çalışmalar 

arasında yer almaktadır (Rebelo & Gomes, 2008: 296,297). 

Sistem yaklaşımı sayesinde oluşan gelişmeler organizasyonlara olan 

bakışı da değiştirmiştir. Bu değişimin ortaya çıkardığı görüş ile 

organizasyonların yaşayan varlıklar oldukları kabul edilerek tıpkı bireyler gibi 

organizasyonların da kendine ait yapı ve süreçlerini oluşturabileceği ve 

öğrenme faaliyetleri yürütebilecekleri düşünceleri ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Bu bakış açısının etkisi ile öğrenme faaliyeti bireyden örgütte doğru taşınmış 

ve örgütsel öğrenme, öğrenen örgütler ve öğrenme yönelimlilik gibi 

kavramların gelişmesine yol açmıştır (Aydoğan vd., 2011: 193; Seçilmiş vd., 

2017: 152). 
 

 1.1. Öğrenme Tanımı ve Önemi 

Senge (1996), öğrenme kavramını; “… Gerçek öğrenme insanın özünde 

olan bir şeydir. Öğrenme yoluyla önceleri hiç yapamadığımız şeyleri yapmaya 

başlar, dünyayı ve onunla olan ilişkimizi yeniden algılarız. Öğrenme 

sayesinde yaşamın yaratıcı sürecinin bir parçası olan kapasitemizi arttırırız. 

Hepimizin içinde böylesi bir öğrenmeye karşı büyük bir açlık hissi 

bulunmaktadır” olarak tanımlamaktadır (Seçilmiş vd., 2017: 152). Yazıcı’ya 

(1999: 99) göre öğrenme, insan davranışları üzerinde değişikliğe yol açan 

yeni bilgi ve anlayışların elde edilmesidir. Öğrenme süreci, insan hayatını 

direkt olarak etkileyen bir kavramdır. Bu sebeple insan, hayatını düzenlemek 

için her zaman öğrenmekte ve yeni bilgi ve beceriler elde ederek sahip 

oldukları yetenekleri sürekli geliştirmeli ve yeni gelişmeleri uygulamalıdır 

(Yılmaz, 2008: 52). Öğrenme kelimesi Türk Dil Kurumunda “öğrenmek işi” 
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olarak tanımlanırken öğrenmek ise, “bilgi edinmek”, “bellemek”, “beceri 

kazanmak” ve “haber almak” olarak farklı şekillerde tanımlanmıştır (TDK, 

2020). 

Öğrenmenin yapısı incelendiğinde, insan hayatının büyük bir bölümünü 

kapsadığı görülmektedir. Öğrenme süreci, insanın doğumunda başlayarak 

ölümüne kadar devam eden ve insanın düşünce ve davranış gelişimi ve 

değişimi noktalarında etkili roller oynayarak hayatını devam ettirmede etkili 

olan bir süreçtir. Bireyin öğrenme isteğine bakıldığında ise, hayatta kalma 

mücadeleleri önemli etkenlerden biri olmaktadır fakat bu etkenin yanında, en 

az onun kadar etkili olan faktörlerden biri de Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde de belirtmiş olduğu, “kendini gerçekleştirme ve geliştirme” 

arzusu yer almaktadır. Ancak genel olarak öğrenmeye odaklanıldığında, 

değişmeyi kapsayan bilgi tutum ve alışkanlıkların kazanılması olduğu 

görülmektedir (Uzuntarla vd., 2015: 190).   

Öğrenme, bireyin deneyimleri ve yaşantısı sonucunda elde ettiği, 

davranışlarında ve davranış rutinlerinde sürekli olarak oluşan bir değişikliktir. 

Kim (1993), öğrenme kavramını; “bireyin daha etkin olabilme kapasitesindeki 

artış” olarak tanımlamaktadır. Senge’de (1993) “Beşinci Disiplin” adlı 

kitabında öğrenme kavramını açıklarken, “gerçek öğrenme, insan olmanın 

anlamını bilmektir” şeklinde bir açıklama yapmış ve öğrenme kavramının 

insanlık ile olan ilişkisini ortaya koymuştur (Mert, 2018: 17).  

Öğrenme faaliyeti girdi, çıktı, dönüşüm süreci ve geri besleme 

fonksiyonlarını barındıran bir sistem içerisinde gerçekleşmektedir. 

Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, elde edilen bilgilerin davranışa 

dönüşmesi ve daha önceden yapılamayan bir şeyin yapılabilir bir hale geçmesi 

gerekmektedir (Toylan ve Göktepe, 2010: 62). Bireylerin öğrenmeyi 

gerçekleştirebilmesi için bazı şartların oluşması önemlidir. Bu şartlar 

(İmamoğlu, 2012: 5);  

 Bireyin daha önceden bilmediği bir düşünce ya da bir kavramı 

öğrenmeye yönelik isteğinin olması, 

 Bireyin daha önceden yapamadığı davranışları yapabilmesi ya da 

önceden sahip olmadığı yetenek ve becerilere sahip olması, 

 Bireyin daha önce sahip olduğu davranış ve düşünceleri birleştirerek 

yeni davranış ve düşüncelere dönüştürebilmesi, 

 Bireyin yeni davranış ve düşünce biçimlerini anlamlandırabilmesi 

ve uygulamaya yönlendirebilmesidir. 
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Öğrenme kavramı son dönemdeki işletmelerin, sürekli gelişme, kalite, 

etkinlik ve verimlilik düzeylerinde öncü olmak amacıyla göz ardı 

edemeyecekleri önemli bir strateji olarak kabul edilmektedir. Öğrenme, o 

kadar önemli bir hale gelmiştir ki, sürdürülebilir rekabet avantajının en önemli 

unsurlarından birisi yine örgütlerin sahip oldukları öğrenme düzeyinin hızı ile 

ilgilidir (Yazıcı, 1999: 99). Öğrenme, bir örgüt için merkezi öneme sahip olan 

bir fonksiyondur. Örgütlerde geçekleşen değişme ve gelişmelerin birçoğu 

öğrenme faaliyetlerine dayandırılmaktadır. Öğrenme, soyut ve dinamik bir 

yapı sergilemektedir. Birey, grup ve örgüt gibi farklı düzeylerde oluşan 

kabiliyet, bilgi, kavram ve davranışları bir bütün haline getirmek suretiyle 

problem çözme yeteneklerini, davranışları, bakış açılarını ve düşünceleri 

değiştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamaktadır (Öneren, 2012: 164). 
 

 1.2. Öğrenme Düzeyleri 

Öğrenmenin düzeylerine bakıldığında üç farklı düzeyde öğrenmenin 

gerçekleştiği görülmektedir. Bu düzeyler; bireysel öğrenme, takım halinde 

öğrenme ve örgütsel öğrenme olarak adlandırılmaktadır. Çalışmanın bu 

bölümünde belirtilen üç kavram hakkında bilgiler verilmiştir. 

 1.2.1. Bireysel Öğrenme 

İşletmelerin karşılaştıkları hızlı değişimlere daha kolay uyum 

sağlayabilmeleri ve çalıştıkları ekiplerin veya organizasyonların 

performanslarını artırılabilmesi için bireysel öğrenmenin gerçekleşmesi 

gerekmektedir (Chan vd., 2003: 229). Özellikle işletmenin içinde bulunduğu 

çevrenin belirsizlik düzeyinde meydana gelen artışlar, teknolojik değişimler 

ve rekabet düzeylerindeki değişimler, örgütlerde öğrenme isteğini artıran 

durumlardan birkaçı olarak sıralanabilir (Dodgson, 1993: 378). Bireysel 

öğrenme, bireylerin karşılaştıkları belirli durumlar karşısında ya da tekrar 

eden bir olay karşısında sergilediği davranışındaki potansiyel değişimi ifade 

etmektedir. Bireysel öğrenme, bireyin bilişsel yapısı üzerinde değişikliklere 

yol açarak, bireyin zekâ düzeyinin, tecrübelerinin ve daha önceden geliştirdiği 

ve belli durumlara yönelik olarak duyduğu ihtiyaçlarının ve güdülerinin bir 

fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır (İmamoğlu, 2012: 9). Öğrenme 

araştırmalarının ilk dönemlerinde psikologlar daha çok bireysel öğrenme 

üzerinde yoğun çalışmalar yürütmüşlerdir. Daha sonraları ise sistem 

yaklaşımının etkisi ile işletmeci ve yönetimcilerin çalışma alanına da dâhil 

olduğu için farklı düzeylerde de incelenme imkânına kavuşmuştur (Aydoğan 

vd., 2011. 193; Seçilmiş vd., 2017: 152). 
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Bireysel öğrenme, bireyin yürüttüğü çalışma, gözlem ve deneylerin 

sonucu olarak sahip olduğu yeteneklerinde, anlayışlarında, tutum ve 

davranışlarında ortaya çıkan değişimlerdir. Bireysel öğrenme, takım halinde 

öğrenme ve örgütsel öğrenme oluşumunda büyük öneme sahiptir (Kaçmaz, 

2015: 64). Öğrenme sürecine dikkatli bir şekilde bakıldığında bireylerin örgüt 

içindeki birincil düzeydeki öğrenen varlık olduğu görülmektedir. Bireyler bu 

öğrenme kapasitesi sayesinde örgütsel dönüşümü kolaylaştırmakta, öğrenme 

yollarına katkılar sağlamakta ve yeni örgüt formları oluşturmaktadır. Bireysel 

öğrenme takım halinde öğrenmenin ve örgütsel öğrenmenin başlangıç noktası 

olarak düşünülebilir (Dodgson, 1993: 377).   

Bireysel düzeyde öğrenme dört unsurdan oluşan bir yapı olarak ele 

alınabilmektedir. Bu unsurlar, öğrenme deneyimi, uygulama, takdir edilme ve 

daha fazla öğrenmeye güdülenme olarak sıralanabilir. Özellikle örgütlerde 

yaşayanların elde ettikleri bireysel öğrenme süreçleri bu dört unsuru 

barındırmaktadır. Bu süreç şu şekilde işlemektedir. Birey örgüt içerisindeki 

bir öğrenme etkinliği sayesinde öğrenme deneyimi yaşar. Elde edilen bu 

öğrenme deneyimi birey üzerinde sahip olduğu becerileri geliştirme yönünde 

katkı sağlar. Olumlu örgütsel ortamlarda öğrenilen bilgilerin örgütsel 

faaliyetlere aktarılması bireyin takdir edilmesini sağlar. Öğrenme, uygulama 

ve takdir edilme şeklinde devam eden bu sürecin sonucunda bireyde kendine 

karşı yeterlilik duygusu gelişir. Bu gelişim bireyin yeni şeyler örenmesi için 

kendisini güdüler. Bu sayede birey yeni şeyler öğrenme konusunda istekli olur 

ve bu şekildeki ortamlarda öğrenmeye karşı daha açık olur. Örgütlerdeki 

bireysel öğrenme, daha çok örgüt yöneticisi ile birey arasında gerçekleşen 

olumlu etkileşim sayesinde gerçekleşmektedir (Yılmaz, 2008: 94). 

Bireysel düzeydeki öğrenme, düşünce yapısında ve sorgulama 

yeteneklerindeki gelişme ile ilgilidir. Bireyin yaşadığı öğrenme şekli, özellikle 

bireyin hayatında oluşan değişiklere yönelik olarak farkındalığının artmasını 

ve oluşan değişikliklere adaptasyonunu kapsamaktadır. Bireysel öğrenmeye 

bu açıdan bakıldığında, bireyin elde ettiği bilginin sezgi ile yorumlanması 

sayesinde örtülü ya da açık bir biçimde bilgi oluşumunun oluştuğu bilinçli ya 

da bilinçsiz olarak gerçekleşebilen bir süreç olarak görülmektedir. Bu sürecin 

sonunda da öğrenme sayesinde bireyin bireysel beceri ve davranışlarında bir 

değişim oluşacaktır (İmamoğlu, 2012: 9).  

Özetle bireysel öğrenme, bir bireyin çevresinde oluşmuş olan yeni 

bilgilere ve sezgilere, sahip olduğu bilişsel süreçleri kullanarak ulaşmasını, bu 

bilgileri ve sezgileri algılayıp anlamasını, yorumlamasını, tecrübelerinde 
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kullanmasını ve elde ettiği sonuçlara göre davranışlarını değiştirmesini ifade 

etmektedir (Avcı, 2005: 41). 
 

1.2.2. Takım Düzeyinde Öğrenme 

Fiol ve Lyles (1985: 804), bireysel öğrenmenin her örgüt için önemli 

bir değer barındırdığını belirtmektedirler. Ancak, örgütsel bir öğrenme 

beklendiğinde bireysel öğrenmelerin toplamı örgütsel öğrenme değildir. 

Örgütler bireylerin aksine, sadece yakın üyeleri etkilemekle kalmaz, aynı 

zamanda, örgütün sahip olduğu geçmiş ve normları üzerinde de öğrenme 

sistemleri geliştirmektedir. Bu düşüncenin aksine Mumford (1994), bir 

öğrenen organizasyon kurmada bireysel öğrenmenin önemine dikkat çekmiş 

ve örgütlerin öğrenme düzeylerinin bireylerin sahip oldukları öğrenimlerine 

ilişkin becerilerine, yaklaşımlarına ve bağlılıklarına bağlı olduğunu 

belirtmiştir. Bu sebeple örgütlerin öğrenmeleri için o örgütü oluşturan 

bireylerin bireysel öğrenmelerinin önemi büyüktür (Rowley, 1997: 89). Bu 

çerçevede takım halinde öğrenme, örgütte çalışan bireylerin birlikte çalışarak, 

bilgiyi paylaşarak ve diğerlerini izleyerek öğrenme fırsatının sunulduğu bir 

yapı ortaya koymaktadır. Takım halinde öğrenmenin en önemli özelliği ise 

bireysel öğrenme çıktılarının takım halinde örenme sayesinde örgütsel düzeye 

aktarılmasının sağlanmasına imkân vermesidir (İmamoğlu, 2012: 10). 

Takım ya da grup olarak ifade edilen yapı, iki farklı anlam 

barındırmaktadır. Bunlardan birincisi, organizasyon içerisinde yer alan ve 

resmi olarak belirlenmiş yapılar olarak ifade edilmektedir. İkinci bakış açısına 

göre ise, ortak çıkarlar etrafında toplanmış olan, gayri resmi şekillerde 

oluşturulan ve genellikle uygulama toplulukları olarak ifade edilen yapıdır 

(Mulholland vd., 2001: 340). Takımlar pozitif yapıda bir karakter taşır. 

Yürüttükleri işlemler eyleme dönüktür ve bireylerin tek başlarına 

yaptıklarından daha fazlasını yapması beklenir. Takımların odak noktasında 

sinerji yer almaktadır. Takımların ruhunda üyelerinin problemlerini 

tanımlaması ve değerlendirebilmesi problemlerin çözümüne yönelik çözümler 

üretmesi, bu çözümleri uygulayabilmesi, takımın hedeflerine yönelik işlerin 

amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütmesi gibi faaliyetleri 

bulunmaktadır. Takımlar genel olarak, işlerini yürütürlerken bir arada çalışan 

gruplardan oluşmaktadır. Takımların yapıları her kurumda farklı şekillerde 

olabilmektedir. Takım öğrenmesi, bireysel öğrenme ve örgütsel öğrenme 

arasında bağlayıcı bir rol üstlenmektedir (Töremen ve Pekince, 2011: 391).  

Örgütlerdeki takımların etkili verimli olabilmesi için, ortak bir amaca 

ve vizyona sahip olmaları, sağlıklı bir iletişimin oluşturulması, sağlıklı bir 
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çatışma alanının oluşturulması, takımsal yetkilendirmelerin sağlanması, 

aidiyet duygusunun oluşturulması, sorumlulukların ortak olarak paylaşılması, 

takıma bağlılığın sağlanması ve takım içerisinde bireysel gelişimin 

desteklenmesi gerekmektedir (İnce vd., 2004: 427-429). İşletme içerisindeki 

bir grubun takım olup olmaması da önemli bir problemdir. Bir topluluğun 

gerçek bir takım olabilmesi için üç önemli kriter vardır. Bu kriterlerden 

birincisi, gerçek takımlarda yer alan bireyler, bir bütün olarak görevin 

performansından sorumlu olmaktadır. İkinci kriter, takım üyeleri ile üye 

olmayanlar arasında net sınırlar vardır. Üçüncü kriter ise takım üyeliğinde 

orta düzeyde de olsa bir istikrar söz konusudur (Woerkom & Engen, 2009: 

387). 

Bireysel öğrenme ile başlayan örgütsel öğrenme süreci takım 

öğrenmesi ile daha kapsamlı bir halde devam etmektedir. Takımlar, içinde yer 

alan bireylerin sahip oldukları bilgi düzeyinden daha fazla bilgiye sahip 

olmaktadırlar. Takım öğrenmesi ile bireysel öğrenme arasında önemli 

farklılıklar vardır. Takım halinde öğrenme sürecinde öğrenme faaliyeti sosyal 

ilişkilerden, işbirliği ve iletişim süreçlerinden çok daha fazla etkilenmektedir. 

İletişim ve işbirliği süreci ne kadar iyi olursa, kolektif olarak üretilen takım 

öğrenmesi de o derece iyi olmaktadır (Avcı, 2005: 44). Takımların etkili bir 

biçimde öğrenebilmesi genellikle çok zorlu bir süreçtir. Takım halinde 

öğrenmenin başarılması için, ciddi, samimi, açıkça belirlenmiş çaba ve 

amaçların olması gerekmektedir (Töremen ve Pekince, 2011: 399). Lick 

(2006: 93,94) başarılı bir takım öğrenmesinin sağlanması için sekiz adım 

önermiştir. Bu adımlar şu şekilde sıralanabilir. 

1. Grup sinerjisi oluşturun; bu adım en önemli adım olarak kabul 

edilmiştir. Sinerji olmadan grup gerçek bir takım olmamaktadır.  

2. Grupta ortak bir mentorluk oluşturun; bu tür gruplarda her üye diğer 

grup üyelerine destek ve cesaret vermektedir. Bu durum bireysel ve 

grup düşüncesini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu sayede 

grubun etkinliği ve verimliliği artmaktadır. 

3. Öğrenme kaynaklarını kullanın; grup, araştırma, literatür, iç ve dış 

uzmanlık, deneyimler, öğrenme modelleri ve mesleki gelişim dahil 

olmak üzere her öğrenme kaynağını kullanmaktadır. 

4. Bilgiye entegre edin ve potansiyel çözümler oluşturun; grup, sahip 

olduğu bütün bilgileri bir araya getirerek sinerji oluşturur.  

5. Muhtemel çözümleri uygulayın ve bulguları paylaşın; grup, 

sorgulama ve eyleme geçirme uygulamalarının bir parçası olarak, 

yeni çözümleri ve uygulama yöntemlerini grup üyeleriyle paylaşır. 
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6. Bulguları değerlendirin ve yeni çözümler üretin; grup bir önceki 

adımda elde edilen çözümleri ve uygulamaları değerlendirir ve 

istenilen sonuçlara doğru ilerlemek için etkinlikleri değerlendirir. 

7. İstenen sonuçları tekrarlayın; grup, elde ettikleri sonuçları tekrar 

gözden geçirerek yapılması gerekenleri tekrar ederek en iyi sonucu 

elde etmeye çalışır. 

8. Grup sinerjisini ve ortak mentorluğu yeniden kontrol edin; grup, 

ayrıca periyodik olarak grup sinerjisini ve mentorluk ilişkilerini 

yeniden kontrol etmeli ve bu duruma uygun ayarlamalar yapmalıdır. 
 

1.2.3. Örgütsel Düzeyde Öğrenme 

Örgütün iç sosyal sistemini insanlar oluşturmaktadır. İnsanlar örgüt 

içinde oluşan grupları ortaya çıkaran temel yapı olarak işletmelerde yer alır. 

İşletmelerde oluşan gruplar biçimsel ya da biçimsel olmayan gruplar olabilir. 

Gruplar dinamiktir, oluşur, değişir ve çözülürler. Örgütlerde de zaman 

içerisinde değişimler yaşanmış ve bugünkü örgüt yapısı ile geçmişteki örgüt 

yapıları farklılaşmıştır. Örgütü oluşturan bireylerin amaçlarına ulaşmaları yine 

örgüt sayesinde gerçekleşmektedir. Bu açıdan bakıldığında, insanlar ile örgüt 

arasındaki ilişkide, insanlar kurdukları örgüte hizmet etmek için değil, tam 

tersine örgütlerin bünyesindeki insanlara hizmet için var olduğu 

görülmektedir (Mert, 2018: 36,37).  

Örgütsel öğrenme, bireylerin ve takımların sahip oldukları duygularını, 

bilgilerini ve düşünce tarzlarını paylaşması ve örgütün bilgiye ulaşma, 

kullanma ve dağıtımını sağlama sürecini geliştirme yoluyla 

gerçekleştirmesidir. Örgütsel öğrenme bireyler arasında oluşan sinerji 

sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bireysel ve takım halinde öğrenmenin 

çıktılarından daha büyük bir çıktı ortaya çıkmaktadır. Örgütsel düzeyde 

öğrenme, genel olarak bakıldığında işletmelerin öğrenme yeteneklerini ve 

deneyimlerini geliştirme sürecidir. Örgütsel düzeyde öğrenme kapsamında 

örgütler, takım halinde öğrenme süreçlerini devam ettirirler. Sanayi 

toplumunda yaygın olarak kullanılan eğitim modelindeki bireysel çalışmayla 

öğrenme yerini bilişim toplumu eğitim modelinde takım halinde öğrenmeye 

bırakmıştır (Kaçmaz, 2015: 70). 
 

2. ÖRGÜTSEL ÖĞRENME 

Öğrenme kavramının temellerine değinildikten sonra örgütsel öğrenme 

kavramı incelenmiştir. 
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 2.1. Örgütsel Öğrenme Kavramı ve Tanımı 

Örgütsel öğrenme ile ilgili hiçbir model ya da teori yaygın olarak kabul 

görmemiştir (Fiol & Lyles, 1985: 803). Örgütsel öğrenme kavramı muğlâk bir 

yapı göstermektedir. Bunun sebebi birçok disiplinin ortak çalışma alanına 

girmesi ve öğrenme kavramının farklı şekillerde tanımlanmasından 

kaynaklanmaktadır. Tüm bunlara rağmen, örgütsel öğrenme, özelikle büyük 

örgütlerin değişimlere karşı durabilme ve yeni sistemler geliştirebilmelerinde 

başvurdukları önemli kaynaklardan biri haline gelmiş ve klasik çalışmalar 

sayesinde de örgüt biliminin önemli bir alanı haline gelmiştir. Özellikle 

Senge’nin (1990) sistem teorisini öğrenme sürecinde örgütsel öğrenme 

kavramını kullanması, örgütsel öğrenme kavramının iş dünyasında popüler 

olmasına büyük katkı sağlamıştır.  (Mert, 2018: 49). 

Örgütlerin her bölümünde yer alan bütün bireylerin ihtiyaç duyduğu 

bilgiye karşı bir sorumluluk duygusu oluştuğunda, öğrenme süreci her birey 

için oluşmuş demektir. Oluşan bu ihtiyaç, sadece kendi bilgi ihtiyacı değil 

aynı zamanda çevresinde bulunan bireylere de bilgi aktarmada etkili 

olmaktadır. İşletmedeki bir çalışanın sahip olduğu bilgi aslında diğer 

çalışanlara da ihtiyaç olan bilgi anlamına gelebilmektedir. Bu sebeple 

çalışanların sahip oldukları ve ihtiyaç olarak gördükleri bilgilerin neler 

oldukları belirgin hale geldikçe bireyler arasındaki bilgi akışı, daha hızlı ve 

sistematik bir yapıya dönüşmektedir. İşletmeler, öğrenme süreçlerini 

sistemlerine aktarabildikleri sürece elde edilen bilgiler sayesinde beslenerek 

daha önceki bilgilerini destekleyecek ve güçlü ve zayıf yönlerini daha kolay 

bir şekilde belirleyebileceklerdir. Güçlü yönlerinin farkına varan bir işletme, 

eksik noktalarını tamamlayabilmek için gerekli olan noktalara yönelebilmekte 

ve bu sayede öğrenmeyi odak haline getirerek daha hızlı ve faydalı sonuçlar 

elde etmeye başlayabilmektedir (Demirel ve Kubba, 2014: 138). 

Örgütsel öğrenme sürecini incelemeden önce örgütlerin neden 

öğrenmek istediklerine odaklanmak daha faydalı olacaktır. Örgütlerin 

öğrenme konusundaki hedefi faydalı bir sonuç elde etmektir. Örgütler değişim 

dönemlerinde ve daha yüksek verime ihtiyaç duyduklarında öğrenmeye 

yönelmektedirler. Psikologlara göre öğrenme en yüksek adaptasyon biçimidir 

ve değişen çevrede hayatta kalabilmenin olasılığını yükselterek adaptasyonun 

daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Örgütlerde öğrenme, örgütün içinde 

bulunduğu belirsiz teknolojik çevre ve piyasa şartlarında rekabet gücünü, 

üretkenliğini ve yenilikçiliğini korumak ve iyileştirmek amacıyla yöneldikleri 

bir yöntemdir. Belirsizlik düzeyi arttıkça öğrenme ihtiyacı da artış 

göstermektedir (Dodgson, 1993: 378).  
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Örgütsel öğrenme stratejik bir yapıdadır ve örgütsel öğrenmenin 

gerçekleşmesi için bilginin çalışanlar ve örgütte yer alan birimler arasında 

dağılımının sağlanması ve bireylerin ötesinde örgütsel yapı içerisindeki farklı 

bölüm ve düzeylerde işleme tabi tutulması gerekmektedir (Demirel ve Kubba, 

2014: 138). Örgütsel öğrenme, örgütsel bilgide yer alan değişimi, eklemelerde 

bulunmayı, dönüştürmeyi ya da eksiltmeyi ifade etmektedir. Örgütsel 

öğrenme kuramları, örgütsel bilgi üzerinde değişime sebep olan ya da 

öğrenme önüne engel teşkil eden süreçleri, öğrenme ve bilginin davranışlar ve 

örgütsel çıktılar üzerindeki etkilerini ifade etmeye çalışmaktadırlar (Koç, 

2009: 153). Örgütsel öğrenme, örgütlerin etkinliğini artırmak için örgütü 

yöneterek potansiyel insan emeğini çeşitli araçlarla donatan bir süreçtir. Bu 

yönüyle ülkelerin ekonomik kalkınmasına destek olmayı amaçlayan bir 

yapıdadır (Mukhtar, 2011: 41). 

Örgütsel öğrenmenin tanımına bakıldığında disiplinler arasında tanım 

ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin nadiren anlaşma olduğu görülmektedir. 

Ekonomistler, öğrenme kavramını ya faaliyetlerdeki basit düzeydeki 

ölçülebilir gelişmeler olarak ya da bir tür soyut ve belirsiz olumlu sonuç 

olarak görme eğilimindedirler. Yönetim ve işletme literatürüne bakıldığında 

ise genellikle öğrenme kavramı sürdürülebilir karşılaştırmalı rekabet 

verimliliği ile eşdeğer bir görünüm kazanmaktadır (Dodgson, 1993: 376).  

Tablo 1’de örgütsel öğrenme ile ilgili bazı tanımlamalar yer almaktadır. 
 

Tablo 1. Literatürdeki Örgütsel Öğrenme Tanımları 

TANIMLAR 

Cyert ve 

March,1963 

 

 

Örgütsel öğrenme, örgütün her bölümüne uyarlanabilir 

davranışlardır.  
 

Simon, 1970 Örgütsel öğrenme, örgütsel problemlerin başarılı olarak 

ortaya konmasıdır.  

Argyris, 1977 Örgütsel öğrenme, hataları tespit etme ve düzeltme 

sürecidir. 

Argyris ve Schön, 1978 Örgütsel öğrenme, örgütsel sorunların çözümüne yönelik 

olarak geliştirilen yeni bilgi ve anlayış bütünüdür.  

Daft ve Weick, 1984 Örgütsel öğrenme, organizasyon ve çevre arasındaki bilgi 

eylem-sonuç ilişkisinin geliştirildiği süreç olarak 

tanımlanır. 

Fiol ve Lyles, 1985 Örgütsel öğrenme, daha iyi bilgi ve anlayış yoluyla eylemi 

geliştirme süreci anlamına gelir. 

Senge, 1990 Örgütsel öğrenme, sürekli bir deneyimin sınanması ve 

bunun tüm organizasyon için mevcut olan ve 

organizasyonun misyonuyla ilgili bilgiye 

dönüştürülmesidir. 

Huber, 1991 Bir işletme, bilgiyi işleyerek öğrenir, potansiyel davranış 
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 aralığı artar. 

March ve Levit, 

1991 

Örgütler, tarihten gelen çıkarımları davranışa rehberlik 

eden rutine kodlayarak öğrenme olarak görülür  

Kim, 1993 Örgütsel öğrenme, etkili eylemlerde bulunmak için 

örgütsel kapasiteyi artırmak anlamına gelir. 

Braham, 1998 Örgütsel öğrenme, öğrenmeye öncelik veren örgütlerdeki 

süreçtir.  

Mulholland vd, 2001 Örgütsel öğrenme, çalışanların iş uygulamalarında elde 

ettikleri deneyimlerle ve birbirleri ile yaptıkları işbirliği 

sonucunda yavaş yavaş elde edinilen bir süreçtir.  

Muhktar, 2011 Örgütsel öğrenme, karmaşık yapıda bir işlem olup; yeni 

bilgiler ile ortaya çıkar ve davranışları değiştirme 

potansiyeline sahiptir.  

Kaynak: (Mukhtar, 2011: 44) ve (Mert, 2018: 53-57)’den uyarlanmıştır. 

 

Yapılan literatür taramalarına ve tanımlamalara bakıldığında örgütsel 

öğrenme kavramının bütün örgütsel olgularla iç içe girdiğini (Mert, 2018: 57) 

ve örgütsel değişimlerin çevresel faktörlerden kaynaklandığını (Altıntaş, 

2019: 134) göstermektedir. Bütün örneklendirmelere bakıldığında genel kabul 

gören görüş ise, öğrenme kavramının gelecekteki işletme performansını 

artıracak yönde etkilere sahip olmasıdır. Bunun yanında örgütsel öğrenme 

hakkında problemin tanımı ve ölçümü konusunda net ve açık ifadelerin 

olmadığı da yine literatür araştırmalarından anlaşılmaktadır (Mert, 2018: 57).  

Örgütsel öğrenme çoğu işletmede kendiliğinde gerçekleşen bir 

formdadır. Çalışanlar örgüt içerisinde yaptıkları işlerle beraber hikâyelerini 

paylaşarak, tavsiyelerde bulunarak, yeni durumlara uyum sağlayarak ve 

saygın meslektaşlarının davranışlarını kopyalayarak öğrenme sürecinin bir 

parçası haline gelirler. Değişikliklere karşı duyarlı olan ve doğası gereği 

genellikle sosyal olan ve iş çerçevesinde yürütülen bu tür öğrenme genel 

olarak örgütsel öğrenme olarak adlandırılmaktadır. Son yirmi yılda, örgütsel 

öğrenmeye yönelik olarak birden çok teori ve tanım sunulsa da bazı ortak 

noktalarda birleşen bir tanımlama söz konusudur. Bu ortak noktalardan biri, 

örgütsel öğrenmenin bir uygulama topluluğunda geçekleşmesidir.  İkinci ortak 

nokta ise örgütsel öğrenmenin uygun bir işbirliği kültürü ihtiyacını duyan 

işbirlikçi bir faaliyet kapsamında gerçekleşmesidir. Örgütsel öğrenme 

tanımlarının üçüncü ortak noktası ise, geçmiş deneyimlerin ve 

çözümlemelerin yeniden kullanılması ve yeniden çalıştırılması gerekliliğidir. 

Ancak burada bir farklılık vardır. Bu farklılık örgütsel öğrenmenin önceki 

çözümleri ve fikirleri geliştirmesi, sorgulaması ve değiştirmesidir (Mulholland 

vd., 2001: 1). 
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Örgütsel öğrenme, örgütün hatalarının tespit edilmesini ve 

düzeltilmesini içeren bir süreçtir. Hataların belirlenmesi ve düzeltilmesi, 

örgütün mevcut politikalarını sürdürmesine ya da mevcut hedeflerine 

ulaşmasına imkân verdiğinde, bu hata tespit ve düzeltme süreci tek yönlü bir 

görünüş sergilemektedir. Bunun devamında da hata tespit işleminin ardından 

örgütün temelini oluşturan normların, politikaların ve hedeflerin değişimi ile 

sonuçlanan düzeltme işlemi vardır (Dodgson, 1993: 381). 

Örgütlerin öğrenme sürecinde bazı varsayımlar kabul görmektedir. Bu 

varsayımlar (Dodgson, 1993: 377); 

 Örgütlerde öğrenme sürecinin sonuçları olumsuz olabilir ancak 

örgütler yaptıkları hatalardan öğrenme eğilimde oldukları için 

öğrenmenin genellikle olumlu sonuçları vardır. 

 Örgütlerdeki öğrenme süreci çalışanlar vasıtasıyla gerçekleşse de 

örgütler tamamen öğrenebilirler. Öğrenme sürecinde insanların 

önemli etkileri olsa da kurumsal ve grup kültürü bireysel 

öğrenmeden etkilenir ve bu öğrenmenin yönlendirilmesine ve 

kullanılmasına yardımcı olabilir. 

 Örgütsel düzeyde öğrenme, örgütün bütün faaliyetleri boyunca 

gerçekleşir, ancak bu gelişim farklı hız ve seviyelerdedir. Öğrenme 

sürecinde farklı etkileşimlerin teşvik edilmesi ve koordine edilmesi, 

önemli bir organizasyonel görevdir. 

Örgütsel öğrenme süreci, örgütlerin personellerine yönelik olarak 

yürüttükleri personel eğitimi sürecinden büyük oranda farklıdır. Personel 

eğitiminin temel amacı, personelin hâlihazırdaki durumundan olmaları 

gereken duruma dönüşmelerini sağlamaktır. Bunu sağlayabilmek için aradaki 

boşlukları yetkinliklerle doldurabilecek stratejiler kullanılır. Ancak bu 

tamamlama işlemi tamamen geleneksel eğitim modelleri kullanılarak 

yapılmaktadır. Geleneksel eğitim modellerinin birtakım eksiklikleri 

bulunmaktadır. İlk olarak eğitimin etkisiz olması en önemli eksikliğidir. Bu 

eksikliklerin ikincisi, personelden beklenen becerilerin ani olarak ve aralıklı 

olarak oluşması gerekliliği düşüncesinden dolayı personel üzerinde stresin 

oluşmasıdır. Üçüncüsü ise, eğitim sürecinin neredeyse tamamen yukarıdan 

aşağı doğru olması ve kıdemli personellerin neyi nasıl yapılacağını 

belirleyerek personelin ihtiyacına yönelik taleplerinin görmezden gelinmesi 

durumudur (Mulholland vd., 2001: 1,2). 
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 2.2. Örgütsel Öğrenmenin Özellikleri 

Örgütsel öğrenmenin en önemli özelliği, örgüt üyelerinin öğrenmeye 

karşı istek düzeyleri, bilgi üretmekteki istikrar, bilgilerin bütün örgütle 

paylaşılması ve dış çevre ile olan iletişim ve etkileşimlerin sürekliliğidir 

(Altıntaş, 2019: 135). Bu özelliğin yanında Seymen ve Bolat (2002: 55) 

tarafından yedi ayrı özellik daha örgütsel öğrenmenin özellikleri olarak 

belirtilmiştir. Bu özellikler; 

“1. Örgütsel öğrenme bireyleri öğrenen bir varlık olarak gören 

yükümlülüğü bireylere yükleyen örgütte kolektif bir katılımı 

gerektiren bir süreçtir.  

2. Örgütsel öğrenme örgüt üyelerinin davranışlarının ve örgütün 

yapısında değişim içeren bir süreçtir. Örgüt içinde üyelerin 

kendilerinin öğrenmesinden örgütçe öğrenmesine kadar yarar 

sağlar.  

3. Örgütsel öğrenme durumlara göre değişmeyi esas alır.  

4. Örgütsel öğrenme örgütün çevre içinde bulunduğu duruma göre 

öğrenme seviyelerinde değişiklik meydana gelmektedir. 

5. Örgütsel öğrenmenin kalitesi önemlidir. Çünkü örgütün her 

öğrenmesi sonucunda olumlu sonuçlar çıkmayabilmektedir.  

6. Örgütsel öğrenme iç ve dış çevreden yeni bilgiler öğrenilmesi 

anlamına gelmektedir.  

7. Örgütsel öğrenmeyle kazanılan bilgiler uygulama durumuna 

geçmelidir. Aynı zamanda elde edilen bilgiler örgütün hafızasında 

tutulabilir.” 

Saadat ve Saadat (2016: 221) ise örgütsel öğrenme süreçlerine ait 

özellikleri şu şekilde sıralamıştır; 

 Karmaşık; çeşitli ilişkilerden, bireyler arası bağlantılardan, çevresel, 

örgütler arası ve örgütlerin etkileşimlerinden etkilenir, 

 Plansız; resmi metinlerde olduğu gibi belirli bir kodlamaya sahip 

değildir. 

 Tetikte ve Amaca Yönelik; ilgilenilen öğrenme ve iyileştirme 

alanları her bir birey ve her bir örgüt için ayrı ayrı yönetilmektedir. 

Bunun yanında gruplar, merakla ve dikkatle öğrenme ve örgüt 

stratejisine uyum sağlamak amacıyla sabırsızlanırlar. 

  Etkileşimli ve Dinamizm İçerisinde; örgüt içerisinde bilgi, deneyim 

ve öğrenme işlemini gerçekleştirme süreçlerini ve aynı anda 

başkalarına aktarma rolünü bireyler, takımlar ve örgütler birlikte 

üstlenmektedirler. 
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 Sürekli ve Kalıcı; resmi eğitim kuruluşlarında olduğu gibi belirli bir 

mekân ya da zaman sınırı yoktur.  

 Evrimleşmiş ve Gelişen; bahsi geçen etkileşim, dinamizm ve 

süreklilik ve bu sürecin özel geri bildirimleri de verimlilik 

kazanmaktadır. 

 Kültürel Kaynaklardan Etkilenen; bu etkilenme, örgüt üyeleri veya 

canlı bir toplum arasında oluşan kavramlar, yapı, sosyal kurallar ve 

iş bölümü türü, araçlar ve ortak kullanılan teknolojiler sayesinde 

gerçekleşebilir. 
 

 2.3. Örgütsel Öğrenme Süreci 

Örgütler öğrenmeyi ihtiyaçlarını karşılamak için yapmak zorundadır. 

Bu ihtiyaçlar arasında yeteneklerini geliştirmek ve hayatta kalabilmek gibi 

önemli fonksiyonlar yer alır. Bu konuda örgütsel öğrenme süreci önemli bir 

yol haritası oluşturmaktadır (Kalkan, 2006: 25). Örgütsel öğrenme süreci ile 

ilgili Daft ve Weick (1984) tarafından yapılan sınıflandırmada toplamda üç 

adımlık bir süreçten bahsedilmektedir. Bu adımlar; bilgi arama ve toplama, 

bilgileri yorumlamak ve bilgiyi pratik kullanarak öğrenme olarak 

sıralanmıştır. Ayrıca Nonaka ve Takochi (1995) tarafından yapılan sıralamada 

da örgütsel öğrenme süreci üç aşamalı olarak ifade edilmiştir. Bu aşamalar; 

bilgiyi elde etmek, bilgiyi kullanmak ve bilgiyi transfer etmek olarak 

sıralanmıştır (Saadat & Saadat, 2016: 223). 

Özellikle Huber (1991) ve Dixon (1992) tarafından oluşturulan örgütsel 

öğrenme süreci dikkate değerdir. Bu çerçevede önerilen model dört aşamadan 

oluşmaktadır. Bunlar; Bilgi Edinimi, Bilginin Yayılması, Bilginin 

Yorumlanması ve Bilginin saklanması ve Yeniden Değerlendirilmesi olarak 

sıralanabilir (Kalkan, 2006: 25; Saadat & Saadat, 2016: 223). 
 

2.3.1. Bilginin Edinimi 

Bilgi, doğrudan örgütün deneyimlerinden, başkalarının sahip olduğu 

deneyimlerden ya da örgütsel bellekten elde edilebilmektedir (Slater & 

Narver, 1995: 64). Örgütlerde öğrenme, örgütün bilgi elde etmesiyle 

başlamaktadır (Mert, 2018: 76). Örgütlerin öğrenme sürecinde başarılı 

olabilmeleri için ulaşmak istedikleri hedef davranışlar için ihtiyaçları olan 

bilgileri elde etmeleri gerekmektedir. Örgütler, sahip oldukları bilgi 

düzeyinin, içinde yer aldıkları şartlara göre yetersiz olmasının farkına 

vardıklarında bilgi eksikliklerinin kapatılabilmesi için bilgi edinme 

yöntemlerin uygulamaya başlamaktadırlar. Bu noktada örgütler, ihtiyaçları 
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olan bilginin hangi kaynaktan elde edileceğini ve yeni bilgilerin oluşturulması 

sürecini takip etmelidir (Kaçmaz, 2015: 59,60).  

Örgütsel öğrenmenin bu aşamasında örgüt, konu ile ilgili olan bilgiyi ve 

enformasyonu, farklı yollarla içselleştirmektedir. Bu içselleştirme sürecinde 

kullanılan bilgi hem iç kaynaklardan hem de dış kaynaklardan elde 

edilmektedir. Farklı şartlarda farklı yöntemlerle bilgi elde edinim süreçleri 

işletilebildiği için bu süreç daha çok durumsal bir yapı göstermektedir. Bu 

sebeple mutlak üstünlüğe sahip bir bilgi elde etme yöntemi yoktur (Mert, 

2018: 77). 

Bilgi hem güç hem de bir kaynak olarak, bireyler ve örgütler açısında 

stratejik bir değere sahiptir. Özellikle üçüncü sanayi devrimi, bir bireyin ya da 

bir örgütün sahip olduğu bilginin etkileri ile ilgili bir gelişim göstermiştir. Bu 

sebeple, başarılı bilgi yönetimi, örgütün bilgiye dayalı olarak kurgulanmış bir 

ekonomide hayatta kalmasının en önemli belirleyicisi olarak kabul edilebilir 

(Liao vd., 2008: 183). 

Huber (1991: 91) örgütsel öğrenme sürecinin bilgi edinimi boyutunu 5 

adımda incelemiştir. Bu aşamalar; genetik-doğuştan öğrenme, deneyimsel 

öğrenme, başkaları ile etkileşim kurarak öğrenme, aşılama (yeni Üye ekleme) 

ile öğrenme ve araştırma ile öğrenmedir. Bu aşamalar, devam eden kısımda 

kısaca açıklanmıştır (Huber, 1991: 91); 

1. Genetik-doğuştan öğrenme: Organizasyonlar ilk kurulduklarında 

kurucuların ve organizasyonunun daha önceden elde ettiği bilgi 

birikimi sayesinde yeni kurulacak organizasyonun gelişimini sağlar. 

Daha önceki bilgiler yeni organizasyonunun üyelerinin kullanımına 

sunulur. Kurucuların sahip oldukları bilgi birikimi ile örgütün 

öğrenme politikasının ilerleyen süreçlerde de etkili olacağını ifade 

etmektedir.  

2. Deneyimsel öğrenme: Örgütler doğduktan sonra örgüt deneyimleri, 

örgütün kendine has değerlendirmeleri, çevreye olan uyumları ve 

sistematik olmayan ve istemsiz gelişen öğrenme yöntemleri gibi 

yöntemlerle öğrenme gerçekleşmektedir. Kısaca, örgütün geçmiş 

dönemlerde elde ettiği deneyimlerden yola çıkarak bir öğrenme 

politikasının olmasıdır.  

3. Başkalarıyla etkileşim kurarak öğrenme: Örgütlerin diğer örgütlerle 

öğrenme ilişkisi oluşturup, kendilerine ait stratejileri, yönetim 

uygulamalarını ve teknolojik gelişmeleri değerlendirerek örgütsel 

boyutta bir gelişim sağlaması, bu gelişmeleri düzenlemesi, yeni 

oluşumlar yapabilmesidir.  
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4. Aşılama (yeni üye katma) ile öğrenme-: Bilgisi ve tecrübesi olan 

yeni üyelerle örgütün gelişimini ve politikasını değiştirebilmesi, 

yeni bilgiler edinilebilmesidir.  

5. Araştırma ile öğrenme: Örgütün performansını ölçme, özel konular 

hakkında araştırma, örgütün önemli konuları üzerinde inceleme 

araştırma yapma ile bilgi ediniminin sağlanmasıdır.  
 

2.3.2. Bilginin Yayılması 

Bilgilerin örgüte özgü biçimlerle dönüştürülüp örgüt üyelerine 

aktarılması yani dağıtılması aşamasıdır. Bu aşama örgüt içerisinde 

gerçekleşen öğrenme ve yeni bilgi üretme ve anlama gibi eylemlerin 

ödüllendirildiği ve zaten mevcut durumda bilinen teknik bilgi, mektuplar, 

resmi olmayan konuşmalar ve raporlar gibi değerlerin ele geçirilmesi ve 

dağıtılmasını içermektedir. Öğrenme süreci ve yeniliklerin birçoğu günlük iş 

uygulamaları sayesinde gerçekleşmektedir. Bilginin daha büyük ölçülerde 

dağıtılması ve bölüşülmesi sayesinde de öğrenme düzeyleri daha yüksek 

düzeylere ulaşabilmektedir (Aydınlı, 2005: 88,89).  

Örgütler rekabet avantajı elde etmek için örgütsel öğrenme süreçlerinde 

bilgi paylaşımına önem vermelidir (Jones & Macpherson, 2006: 155). 

Bilginin etkili bir biçimde dağılımı, her bilgi parçasının daha geniş çerçevede, 

bu bilgiyi kullanabilecek veya bu bilgiden etkilenebilecek bütün örgüt 

üyelerinin görebileceği biçimde ve yeni iç görü kabiliyetleri kazandıracak 

soruların oluşacağı türde yapılmalıdır. Özellikle son dönemlerde daha çok 

örgüt, müşteri ziyaretlerine farklı bölümlerdeki çalışanları da yönlendirerek 

bilgi paylaşımını personel geliştirme süreçlerinde daha fazla kullanmaya 

başlamıştır. Bu durum, sadece gerçek zamanlı bir bilgi paylaşımını 

desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda toplanan bilgilerin kalite düzeyinin 

artmasına katkı sağlamaktadır. Örgütler arasında gerçekleşen bilgi 

paylaşımının kalitesi, örgütler arasında gerçekleştirilen ortaklıklar ve 

ittifakların başarısı üzerinde etkilidir. (Slater & Narver, 1995: 65). 

Örgütlerde bilgi hem resmi hem de resmi olmayan kanalların kullanımı 

sayesinde dağılmaktadır. Bilgi dağılımının doğru ve hızlı bir biçimde 

yapılabilmesi, öğrenme sürecinin etkinliğini artırarak örgütsel öğrenme 

düzeyini kolaylaştırmaktadır. Bu durumun tersinde ise, örgütte bulunan bazı 

bölümler ya da bireyler ihtiyaçları olan bilgiye ulaşamadıkları için, öğrenme 

fırsatı ortadan kalkarak etkin örgütsel öğrenme gerçekleşmemektedir. 

Örgütlerde gerçekleşen bilgi dağılımı, iletişim ağları ve bilgi akışları 

vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Paylaşılan bilginin bütün örgüt personelini 
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kapsayan bir şekilde oluşturulması örgüt içindeki fikirlerin etkinliğini 

artıracaktır (Kaçmaz, 2015: 60). 
 

2.3.3. Bilginin Yorumlanması 

Örgütsel öğrenme sürecinin üçüncü aşaması olan bilginin 

yorumlanması aşamasında, örgütler keşifsel bir süreç yerine yenilikçi bir 

süreç sergilemektedirler. Yorumlama sürecinin ilk iki süreçten en önemli farkı 

da örgütün farklı bilgiler üretmesidir. Farklı yorumlamalar sayesinde, 

potansiyel olarak gösterilecek olan davranışlar artacak ve bu sebeple örgütsel 

öğrenmeye yönelik önemli katkılar sağlanacaktır (Mert, 2018: 80).  

Örgütsel öğrenmenin bu adımına anlamlandırma (Dixon, 1992) da 

denilmektedir. Bu ismin verilmesinin sebebi ise örgütlerin bilgiyi 

kullanabilmeleri için onu anlamlandırmasının gerekliliğidir. Örgüt 

yorumlayıcı bir yaklaşım çerçevesinde, sahip olduğu bilgiyi 

anlamlandırmalıdır (Dixon, 1992: 39). Anlamlandırma sürecinde bilgi farklı 

düzeylerde oluşturulabilir. Bu aşamada ortaya çıkan farklı yorumlamalar, 

örgütün potansiyel davranış alanlarını genişletecek ve örgütsel öğrenme 

düzeyinde bir artış gerçekleşecektir (Kalkan, 2006: 26). Elde edilen Bilgilerin 

yorumlanması ya da anlamlandırılması arttıkça ve çeşitlendikçe, örgütsel 

öğrenme düzeyi daha da artacaktır. Örgütün sahip olduğu farklı birimlerinden 

elde edilen bilgi akışı çerçevesinde oluşan farklı yorumlamalar yine öğrenme 

düzeyini artıracaktır (Kaçmaz, 2015: 60). 
 

2.3.4. Bilginin Saklanması ve Yeniden Değerlendirilmesi 

Örgütsel hafıza, bir örgütün geçmişinden bugüne kadar kararları 

üzerinde uyguladığı ve uygulayabileceği depolanmış bilgilerdir. Örgütsel 

hafıza, örgüt içindeki bireyler, kültür, dönüşüm, yapılar ve çevre sayesinde 

saklanabilmektedir (Dixon, 1992: 43).  

Örgüt üyeleri, örgütsel hafıza sayesinde, değerlendirici, kıyaslamacı ve 

seçici birer algılama sürecine girmektedir. Bu süreçte örgüt üyeleri, seçtikleri 

parçaları kendi zihinlerinde yer alan modellerle kıyaslarlar. Sürecin sonunda 

da örgüt üyeleri önceden sahip oldukları düşünce modelleri ya da kalıpları ile 

yeni elde ettikleri bilgilerin arasında bir bağ kurarlarsa, örgüt bu gelişmeyi 

kalıcı olarak kaydetmiş olur. Bu yönden bakıldığında örgüt üyesi için 

öğrenme gerçekleşmiş olur (Altıntaş, 2019: 156). Örgütsel hafıza, örgütsel 

öğrenme sürecinde son derece kritik bir rol oynamaktadır. Öğrenmenin hem 

uygulama yöntemiyle açıklanabilirliği, hem de kullanıma elverişliliği 

boyutuyla örgütsel hafızanın etkinliğine bağlıdır. Örgütlerin varlıklarını 

devam ettirebilmelerinde, bilginin yorumlanmasında ve örgütsel hafızanın 
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oluşturulmasında kolaylık önemli bir kriterdir (Aydınlı, 2005: 89,90). Örgütün 

bilgi deposu olarak çalışan örgütsel hafızanın gelişimi de yine örgütsel 

öğrenme ile mümkün olmaktadır (Kalkan, 2006: 26). 
 

2.4. Örgütsel Öğrenme Biçimleri 

Örgütsel öğrenme, işletmelerde farklı şekillerde ve farklı yöntemler 

kullanılarak uygulanmaktadır. Örgütler genellikle örgütsel öğrenme 

modellerini sahip oldukları yapıları gereği netleştirmektedir. Örgütsel 

öğrenme ile ilgili birçok farklı biçim ve tür olsa da burada belirli türler 

sıralanmıştır (Saadat & Saadat, 2016: 222); 

Dawes’e (2003: 4) göre örgütsel öğrenme türleri; 

 Doğuştan Öğrenme; örgüt kurucuları tarafından verilen bilgileri 

ifade etmektedir. 

 Deneyimsel öğrenme; hem kasıtlı hem de kasıtsız yollarla elde 

edilebilen doğrudan deneyim yoluyla elde edilen bilgiyi ifade 

etmektedir. 

 Dolaylı öğrenme; bir örgütün dışında bulunan üçüncü kişilerden 

dolayı oluşan ikincil kaynaklardan elde edilen bilgilere işaret eder. 

Argyris ve Schön’e (1978) göre örgütsel öğrenme türleri; 

 Tek Döngülü Öğrenme; bu tür öğrenme, örgüt üyelerinin çevredeki 

hataları bulmasıyla ve düzeltmesiyle gerçekleşir. Çevresel 

ihtiyaçlara sunulan bu cevap örgütsel güncel normlar korunarak 

yapılmaktadır.  

 Çift Döngülü Öğrenme; bu tür öğrenme sadece mevcut süreçleri 

kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda kültürü, politikaları hedefleri 

stratejileri ve örgüt yapısını düzenlemeyi de kapsar. İki aşamalı 

öğrenme, yeterliliklerin hem bilgi temelini hem de örgütün ortak 

çalışmalarını değiştirmeyi kapsamaktadır. 

 Üç aşamalı (iki yönlü-ikincil) öğrenme; değişen yöntemlere dayalı 

olarak gerçekleşir. Bu öğrenme türüne insanların kavramsal olarak 

düşünmeleri gerekmektedir. Bu öğrenme türünde, öğrenme 

döngüsünün yansıtma unsuru yeniden başlatılarak yeni bir bilgi 

oluşturulur. Bu tür bir öğrenmenin sonucu yeni keşiflere ve yeni bir 

bilgi ortaya çıkarmaya yöneliktir.   

Marquardt’a (2002) göre örgütsel öğrenme türlerine bakıldığında 

birbirlerine engel olmayan ve bireysel, grup ve örgütsel düzeyde birden fazla 

öğrenme türünün aynı anda gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre örgütsel 

öğrenme türleri; 
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 Uyarlanabilir öğrenme; bir birey, takım ya da örgüt deneyim ve 

değerlendirmeyle (daha önceki performans düzeyleri ile kıyaslama) 

bir öğrenme oluşturulduğunda gerçekleşir. Örgütlerdeki uyarlama 

süreci, organizasyonun belirli bir amaca doğru ilerlemesi ve bazı iç 

ve dış sonuçlara yol açması olarak açıklanabilir. Sonuç olarak, 

amaca uygunluk açısından analiz edildikten sonra örgüt yeni bir 

eylem daha gerçekleştirerek elde edilen sonuca göre eylem 

düzeltilir. 

 İleriye dönük öğrenme; bir örgütün ileriye dönük olarak 

belirledikleri hedefleri aracılığıyla öğrendiği zaman başlamaktadır. 

Bu yaklaşıma göre, gelecekteki fırsatların belirlenmesi ve bu 

fırsatları elde etmenin yollarının bulunması için çabalarken aynı 

zamanda da olumsuz sonuçlardan ve deneyimlerden de kaçınmak 

gerekmektedir. 

 Pratik öğrenme; gerçek sorunlar üzerinde çalışmaktan, elde edilen 

bilime ve çözümlerin gerçek performansına odaklanmaktan oluşan 

türdür. 

Örgütler, bünyelerinde yer alan öğrenen bireyler aracılığıyla 

öğrenmektedir. Bireysel öğrenme, örgütün öğrenmesini sağlamasa bile 

örgütsel öğrenme bireysel öğrenme gerçekleşmeden ortaya çıkmaz. Son 

dönemlerde ise örgütlerdeki değişimler örgütlerin geliştirilmiş sistemler 

haline gelmesine sebep olmuştur. Gelişmiş sistemler de bireylerin sahip 

oldukları bilgilerle beslenmektedir. Bu değişim, bilgi ve davranışları, değişik 

boyutlarda etkilemektedir. Bu sebepten dolayı öğrenme süreci farklı 

yöntemlerle ve farklı biçimlerde sınıflandırılmaktadır (Mert, 2018: 63).  
 

2.4.1. Tek Döngülü (Adapte Edici) Öğrenme 

Tek döngülü öğrenme, örgütte bulunan bir hatanın bulunup düzeltilmesi 

şeklinde meydana gelmektedir. Tek döngülü öğrenme, belirli işleyiş normları 

çerçevesinde hatayı bulma ve düzeltme yeteneğini ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Bu tekniği kullanmak için yapılmakta olan bir metodu, 

eylemi veya süreci geliştirmek amacıyla işlemlerden dolayı ortaya çıkan 

süreçlerde kullanılan mevcut araç, gereç ve yöntemleri öğrenmeyi 

kapsamaktadır. Örgütsel eylemlerin ortaya çıkarttığı sonuçlar yine örgütsel 

normlar aracılığıyla belirlenir. Tek döngülü öğrenmede dış ve iç çevrede 

farklı etkiler meydana gelir. Dış çevrede, rekabet şartları, talep düzeyleri ve 

düzenlemelere yönelik olarak işletilirken, iç çevrede, işgörenlerin tutum ve 

isteklerine cevap bulmak amacıyla çalıştırılır. Tek döngülü öğrenme, stratejik 
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olmayan ve uyarlanabilir bir öğrenme şeklidir (Aydınlı, 2005: 87). Tek 

döngülü öğrenme biçimlerinde örgüt içerisindeki bireyler, bir sorunla 

karşılaştıklarında faaliyet stratejilerine odaklanarak davranışlarını değiştirip 

sorunlarını çözmeye çalışırlar. Bu tarz öğrenme biçiminde bireyler ya da 

örgütler mevcut olan politika ve programlarını değiştirmez ve genellikle aynı 

sorunlar her zaman tekrar eder. Sorun ile her karşılaştıklarında da aynı çözüm 

modellerini uygulayarak sorunlar çözülür (Çelik, 2010: 223). 

Argyris ve Schön (1978) tek döngülü öğrenmeyi “Organizasyonun 

içindeki yanlışlıkların ve bozuklukların organizasyonun sahip olduğu 

politikalarla ve değerlerle herhangi bir değişikliğe uğratmadan tespit 

edilmesine ve düzeltilmesine tek döngülü öğrenme denir” şeklinde 

tanımlamaktadır. Örgütteki üyelerin yapması gereken işlem sadece örgütsel 

problemleri tespit etmek ve ortaya çıkan bu sorunları çözmek için gerekli 

stratejik adımları oluşturup uygulamaya koymaktır (Altıntaş, 2019: 136).  

Argyris ve Schön (1978) tarafından tek döngülü öğrenme modeli olarak 

tanımlanan bu öğrenme türü, Fiol ve Lyles (1985) tarafından düşük düzeyli 

öğrenme ve Senge (1990) tarafından uyumcu öğrenme olarak 

kavramsallaştırılmıştır (Gemici, 2019: 133). 

Tek döngülü öğrenme modeline göre örgütün hatalarını belirleyip sahip 

olduğu normlar üzerinde değişiklik yapmadan hataları düzeltmesi öğrenmede 

uyumun gerçekleşmesini sağlarken, tam tersi bir durum olarak 

düzeltilememesi ise, öğrenmede uyumsuzluğa yol açacaktır. Uyumsuzluk 

ortaya çıktığında, eylemler de bu uyumsuzluktan etkilenecektir. Devamında 

örgüt yeniden kendine ait normlarını, politikalarını ve değerlerini 

değiştirmeden çevre ile uyumlu bir eylem ve davranış değişimi elde etmek 

için çalışmalar yapacaktır (Altıntaş, 2019: 137,138). Bu durum Şekil 1’de 

gösterilmektedir. 

 
ġekil 1. Tek Döngülü Öğrenme 

Kaynak: Argyris, 1999: 68; Basım ve Şeşen, 2009: 55’den akt. Altıntaş, 2019: 137. 

 

Öğrenmenin en temel seviyesi tek döngülü öğrenmedir ve bu tür 

öğrenme de, örgüt çalışanlarının çevrelerinde gelişen olayları algılamaları ve 

karşılaştıkları problemleri tanımlamaları sonucunda, bu probleme yönelik 
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çözüm önerileri geliştirmeleri ve ardından da uygulamaya geçmeleri olarak 

tanımlanan süreçleri takip etmeleri gerekmektedir (Mert, 2018: 64). Bu tip 

öğrenme genellikle belirli kurallar kümesi içerisinde gerçekleşmektedir. 

Davranışlarla ve bu davranışların sonuçları ile ilgili bazı temel ilişkilerin 

gelişmesine yol açmakla birlikte, bu gelişmeler genellikle kısa süreli olarak 

gerçekleşir ve örgütün sadece bir kısmını etkiler. Tek döngülü öğrenmenin 

beklenen sonucu, belirli bir davranışsal sonuç ya da performans düzeyidir. Bu 

öğrenme türünde hedef sadece örgütün belirli bir faaliyeti ya da belirli bir 

yönüdür (Gemici, 2019: 133). 

Tek döngülü öğrenmenin temel amacı, örgütlerin çevrelerinde oluşan 

değişikliklere uyum sağlayabilecek tarzda bir öğrenmeyi gerçekleştirerek 

örgütte yer alan bireylerin gelişmesini sağlamaktır. Örgüt içerisinde belirli bir 

uyum sağlamak ve olayların arkasından gitmek yani reaktif bir yaklaşım 

göstermek amaçlanmaktadır (Mert, 2018: 64). 
 

2.4.2. Çift Döngülü (Üretici) Öğrenme 

Örgüt içerisinde karşılaşılan hataların ortaya çıkartılıp bu hataları 

çözmek için önlemlerin alınması için daha önceden örgütte bulunan sorun 

çözme tekniklerinin uygulanması ile mümkün olabilir. Beklenmeyen bir 

durumla karşılaşıldığında ise mevcut olan çözüm yöntemlerinin işe 

yaramaması ve hataların çözümüne katkı sağlamayacağı açıktır. Böyle bir 

problemle karşılaşıldığında çift döngülü öğrenmeye ihtiyaç duyulduğu ortaya 

çıkmaktadır. Çift döngülü öğrenmede, var olan bir sorunun çözümü sırasında 

temel örgütsel değerler, amaçlar, politikalar ve standart rutinlerin kendisi 

sorgulanır ve bu sorgulama sonucunda kısmen ya da tamamen değiştirilir. Bu 

sebeple çift döngülü öğrenme, uzun dönemlidir ve örgüt açısından stratejik bir 

değere sahiptir. Çift döngülü öğrenmenin sahip olduğu stratejik değer, örgüt 

yönünden yenilikçi bakış açısının kaynağıdır. Bu gelişme, örgütü yeni 

uygulama yöntemlerinin de beraberinde geldiği yeni bir öğrenme düzeyine 

yükseltmektedir (Biçkes, 2011: 39).  

Çift döngülü öğrenme, örgüt için büyük stratejik değişimleri kapsayan 

bir değişim sürecini ifade etmektedir. Bu çerçevede çift döngülü öğrenme ile 

örgütün sahip olduğu, normlar, politikalar ve amaçlar ayrıntılı olarak incelenir 

ve bu sayede eksiklikler belirlenir. Yine bu tür bir öğrenme örgütteki mevcut 

uygulamaların yeniden incelenmesi ve değiştirilmesini gerektirmektedir 

(Kaçmaz, 2015: 58). Örgütteki uygulamada da öncelikle davranışların altında 

yatan güdüler ve değerler sorgulanır. Burada sadece faaliyet stratejileri 

değiştirilerek sorunların çözülmesi beklenmez. Karmaşık olan sorunların 
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çözümü için stratejilerin ve davranışların altında bulunan temel nedenlerin 

çözülmesi hedeflenir (Çelik, 2010: 223). 

Çift döngülü öğrenme, örgütün sahip olduğu normlarda değişime sebep 

olduğu için zorlu bir süreç içermektedir. Çift döngülü öğrenmeye, en çok 

ihtiyaç duyulan alanların başında, örgütteki bireylerin içselleştirdiği yapıları 

uygulamaya çalıştıkları dönemler ve içselleştirilen ile uygulanan yapılar 

arasında uyumsuzluk ortaya çıktığı dönemler yer almaktadır. Burada 

karşılaşılan uyumsuzluk, yeni normlar ve stratejilerle uyumlu hale 

getirilecektir. Bu bakış açısı ile çift döngülü öğrenme aslında bu tür bir uyumu 

sağlamaya imkân tanımaktadır (Altıntaş, 2019: 139). 

Çift döngülü öğrenme yapısı, tek döngülü öğrenme yöntemine göre 

daha ileri düzeyde bir öğrenmeyi ifade etmektedir. Çift döngülü öğrenme, 

örgütte uygulanan tek döngülü öğrenmeye ilave olarak örgütsel değer, norm, 

inanç yapıları, örgütsel yaklaşımlar ve hedefleri de öğrenme sürecine dahil 

etmekte ve geri beslemenin de gerçekleşmesini sağlamaktadır.  Geri besleme 

sayesinde gerçekleşen ikinci döngü, ilk döngüde gerçekleşen değişimleri, 

inanç, norma ve hedeflerle ilişkilendirerek buna bağlı olarak gelişim gösteren 

düşünce yapıları ve zihinsel modelleri yeniden şekillendirmektedir. Bu 

sebeplerden dolayı tek döngülü öğrenme modeline nazaran daha derin bir 

süreçtir (Mert, 2018: 65). 

Çift döngülü öğrenme düzeyinde öğrenmede ortaya çıkan hataların 

bulunması sayesinde örgütün davranışlarında bir düzelme gerçekleşir. Ancak 

örgütün gösterdiği bu değişim çevre ile uyumlu olacağı anlamını 

taşımamaktadır. Bu durumun yanında, örgütün uygulamalarını ortaya çıkartan 

değerleri, normları, inançları ve amaçları üzerinde değişime gidilerek örgüt 

bünyesindeki hatalar düzeltilebilir ve sonuçta örgüt-çevre uyumu 

yakalanabilir. Örgüt içindeki bu değişim örgütün çevre ile uyumunu da 

engellemektedir. Bu gelişme sonucunda örgüt, sahip olduğu değerlerin, 

normların ve amaçların tekrar değişime uğramasının gerekliliğini fark 

edecektir. Şekil 2’de bu durum gösterilmektedir (Altıntaş, 2019: 140). 
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ġekil 2. Çift Döngülü Öğrenme 

Kaynak: Argyris, 1999: 68; Basım ve Şeşen, 2009: 56’dan akt. Altıntaş, 2019:140. 

 

Çift döngülü öğrenme yönteminde, çalışma normları sorgulanarak 

oluşan duruma “ikinci kez bakabilmeye” bağlı bir öğrenme süreci 

işletilmektedir. Çift döngülü öğrenme sisteminde başarılı olabilmek için 

örgütler özellikle geleneksel yönetim kontrol sistemleri ve örgüt üyeleri 

tarafından oluşturulan tek döngülü öğrenme süreçlerine kapılmaktan 

korunmalıdırlar (Fabbi, 2009: 165). 
 

2.4.3. Üç döngülü (iki yönlü-ikincil) Öğrenme 

Örgüt, tek döngülü ve çift döngülü öğrenme süreçlerinde öğrenmenin 

nasıl ortaya çıktığını öğrendiğinde ve öğrenme gerekliliklerinin farkına 

vardığında öğrenmeyi bir ihtiyaç olarak kabul etmeye başlar (Altıntaş, 2019: 

142). Bir örgüt öğrenme sürecinde tek ve çift döngülü öğrenme düzeylerini bir 

arada başardığında üç döngülü yani ikincil öğrenme düzeyine ulaşmaktadır 

(Aydınlı, 2005: 88). Örgütlerin öğrenmeyi bir ihtiyaç olarak kabul etmesi, 

öğrenmeye yönelik önemli bir motivasyon aracı olacaktır. İkincil öğrenmede 

öğrenen örgütler, öğrenme sürecini kolaylaştıran ve engelleyen faktörleri 

tespit ederek öğrenmenin önündeki engelleri aşar ve öğrenmeyi 

kolaylaştırırlar. Öğrenmenin nasıl oluşacağını öğrenmek bu noktada en 

önemli faktördür ve bu katkı sayesinde örgütün öğrenme kapasitesi ile 

öğrenme sürecinin devamı sağlanır (Altıntaş, 2019: 142). 

Üç yönlü öğrenme, örgüt üyelerini yeni düşünce üretme kabiliyetlerini 

ortaya çıkartan bir kavramdır. Bu tip bir öğrenme düzeyine ulaşan örgütlerde 

bulunan bireyler, öğrenme şartlarını ve ortamın özelliklerini de 

öğrenmektedirler. Üyeler daha önceki öğrenme başarısızlıklarının üzerine 

düşünmekte ve sorgulamaktadırlar. Öğrenme sürecine odaklanarak öğrenmeyi 

kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı etkenleri belirlemektedirler. Öğrenme 

düzeylerinin en üst noktasını öğrenmeyi öğrenme düzeyi oluşturmaktadır. 



 
222 FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 2 

Buradaki temel amaç sadece öğrenme değil aynı zamanda öğrenme sürecini 

de anlamaktır (Kaçmaz, 2015: 58,59). 

Üç yönlü öğrenmede örgütün beklentisi, örgüte ait olan öğrenme 

kapasitesinin geliştirilmesidir. Bu düzeydeki öğrenme, tek ve çift döngülü 

öğrenme sisteminin nasıl gerçekleştiğine yönelik bir süreçtir. Üç döngülü 

öğrenmede örgütler, “bir işletme nasıl bilgi üretir ve nasıl öğrenir?” sorusunun 

cevaplarına ulaşmayı beklemektedir. Bu öğrenme düzeyinde örgüt üyelerinin 

gelişimi sağlanır ve inovatif yönleri artış gösterir (Mert, 2018: 67,68).  

Örgüt öğrenme ihtiyacının ya da öğrenmeye olan zorunluluğunun 

farkına varmadığı sürece öğrenme meydana gelmeyecektir. Örgütün 

bilgisizliğinin farkına varması öğrenmeye yönelik motivasyon sağlamaktadır. 

Üçüncü düzey öğrenme bu motivasyonun etkisi ile örgütün öğrenmeyi 

öğrenme düzeyidir (Aydınlı, 2005: 88). Örgüt üyeleri bu süreçte öğrenme için 

gerekli olan ideal şartları ve ortamı belirleyerek var olan durum ile 

karşılaştırarak daha önce ne öğrendiklerini belirlerler. Öğrenme amacıyla yeni 

stratejiler belirlerler ve bu stratejileri uygulanır bir duruma getirerek 

değerlendirmeler ve genellemeler üzerinde çalışırlar (Biçkes, 2011: 40). 

Çevrenin, örgütlerin öğrenme sürecinde doğrudan etkileri vardır ve aynı 

şekilde de örgütün öğrenmesinin de eylemlere doğrudan etkileri vardır. Bu 

sebeple örgütler içinde bulundukları çevreyi iyi analiz ederek davranışlarını 

ve uygulamalarını bu duruma göre belirlerler. Örgütün çevreden elde ettiği 

yeni bilgi akışları öğrenme üzerinde yeni anlamların oluşmasına önemli 

katkılar sağlar. Örgütün sürdürdüğü üç döngülü öğrenme modeli eğer çevre 

ile uyumluluk halinde ise çevrenin değerlendirilmesi, çevreye özel 

uygulamalar ve çevreye yüklenilen anlamların doğruluğu ortaya çıkacaktır. 

Aksi halde örgütün çevre ile uyumu sağlanamadığından dolayı, çevre ile ilgili 

kararlar değiştirilerek çevreye yönelik bilgi analizine gidilerek çevreye yeni 

anlamlar yüklenecektir. Bu süreç Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 
ġekil 3. Üç Döngülü Öğrenme 

Kaynak: Argyris, 1999: 68; Basım ve Şeşen, 2009: 56’dan akt. Altıntaş, 2019: 144. 
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Örgüt çalışanlarının örgüte ve kendilerine yönelik algılarında 

değişiklikler içeren üç döngülü öğrenme, tek ve çift döngülü öğrenmeye 

yönelik zeminin hazırlanmasında, çevre ve ortam oluşturmada önemli 

derecede etkilidir. Üç döngülü öğrenmenin kapsamına, yöntem ve öğrenme 

sürecinin yönlendirilmesi gibi unsurlara yönelik temel süreçler bulunmaktadır. 

Bu tip öğrenme düzeyi, örgütün öğrenme yöntemini, kapasitesini ve öğrenme 

sürecini sürdürebilme kabiliyeti ile ilgili bir göstergedir. Üç döngülü öğrenme, 

bireye tek ve çift döngülü öğrenme düzeylerinin nasıl gerçekleştirilebileceği 

ve ortaya çıkan bu öğrenmenin hangi amaçlar için kullanılabileceği 

konularında destek olmaktadır. Bu katkılarının yanında yine örgüt üyelerine 

yenilikçilik ve gelişim yönleriyle de önemli katkılar sağlamaktadır 

(Karabetyan, 2019: 45). 
 

2. ÖĞRENEN ÖRGÜTLER 

Bütün örgütlerin içinde bulundukları ortam çok hızlı ve sürekli bir 

biçimde değişiklikler gösterir. Bu sebeple örgütler, çevreleriyle uyumlu olmalı 

ve performanslarını sürdürebilmek ve iyileştirmek amacıyla neler yapması 

gerektiğini anlamlandırmalıdır. Bir örgüt, çevresine daima uyum sağlamak 

için, çevresinde olup biten olaylarla ilgili bir öğrenme sürecini entegre etmeli 

ve bir “öğrenen şirket (learning company)” olmalıdır. Örgütün sahip olacağı 

bu duruşu, çevrede gerçekleşen değişikliklerle ilgili olarak örgütsel etkinliği 

sağlayacak ve en iyi şartlar altında hedeflerine ulaşmasına izin verecektir 

(Grèzes vd., 2020: 27). 

Örgütlerin nasıl öğrendikleri ile ilgili akademik çalışmalar 1950’li 

yıllara kadar dayandırılmaktadır. Örgütlerin öğrenme düzeylerinde sahip 

oldukları kapasite ile ilgili olarak ilk çalışmaların Chris Argyris’in örgütsel 

öğrenmeyi “hataların bulunması ve düzeltilmesi süreci” olarak tanımlamasıyla 

başladığı söylenebilir. Öğrenen örgüt ile ilgili birçok yazar çalışmalar yapmış 

ve örgütsel öğrenme ve öğrenen örgüt kavramları arasında bazı kararsızlıklar 

yaşanmıştır (Gürkan, 2007: 119). 

Örgütsel öğrenme ve öğrenen örgütler kavramı ilk bakışta birbirlerine 

çok benzer iki kavram gibi görülebilir. Ancak iki kavram arasında önemli bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. Örgütsel öğrenme, bir örgütte bulunan belirli bir 

aktivite türünü tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Öğrenen 

organizasyon ise kendi başına belirli bir organizasyon tipini tanımlamak 

amacıyla kullanılmaktadır (Tsang, 1997: 74,75).  Örgütsel öğrenme 

kavramında daha çok sistematik veri toplama işlemleri bulunmaktadır. 

Öğrenen organizasyon kavramında ise bilginin kaynağı olarak kabul edilen 
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davranışlar danışmanlık deneyimlerinden kaynaklanmaktadır (Karabetyan, 

2019: 51). 

Örgütsel öğrenme ve öğrenen örgütler kavramlarının her ikisi de 

metaforik bir düşünme sonucu ortaya çıkmıştır. Temel olarak iki kavramın da 

çıkış noktası, amaca yönelik olarak hareket eden sosyal bir yapı olan örgütün, 

tıpkı bir organizma gibi öğrenebileceği fikrinden ortaya çıkmıştır (Bratianu 

vd., 2020: 155). Örgütsel öğrenme ile öğrenen örgüt kavramları arasındaki 

farkları inceleme konusu olarak belirleyen Örtenblad (2002), yürüttüğü 

çalışmasında örgütsel öğrenmenin örgütlerdeki öğrenme süreçleri ile ilgili 

olduğunu, öğrenen örgütün ise kendi başına bir örgüt formu olarak kabul 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Aynı çalışmasında, örgütsel öğrenme 

kavramını yeni ve eski olarak ikiye ayırmış ve bu ayrılan iki kavramı bir 

süreçler bütünü olarak kabul etmiştir. Eski örgütsel öğrenmenin, bireyin 

öğrenmesinin örgütün bir parçası olarak kabul ettiğini, yeni örgütsel 

öğrenmenin ise sosyal bir varlık olarak insanlar tarafından ortak bir öğrenme 

anlamına geldiğini ifade etmiştir (Gürkan, 2007: 120). Öğrenen örgüt ve 

örgütsel öğrenme arasında yoğun bir ilişki olduğunu belirten Gorelick (2005: 

388), örgütsel öğrenmenin ve öğrenen organizasyonun birlikte var 

olabileceğini belirtmiş, öğrenen bir örgüt olabilmek için örgütsel öğrenme 

modelinde bulunan yapılanma ve ilgi oluşturan faktörlerdeki değişimin 

dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Öğrenen örgüt yaklaşımı işletme alanında son zamanlarda öne çıkan 

kavramlar arasında yer almaktadır. Bu yaklaşım, aynı zamanda işletmeciliğin 

farklı alanlarında da uygulanmaya başlamıştır. Özellikle, yoğun rekabet 

yaşanan ekonomilerde ve hızlı öğrenmeyi gerekli kılan yeni ekonomi 

işletmelerinde öğrenen örgüt yaklaşımının uygulanması zorunlu olarak kabul 

edilmeye başlamıştır (Öneren, 2012: 164). 

Öğrenen örgüt kavramını, bir örgütün yaşadığı olaylardan sonuçlar 

çıkarması, çıkan sonuçları da örgütte bulunan üyelerin gelişimine katkı 

sunabileceği bir sistem içerisinde işlemesi ve değişen çevre şartlarına adapte 

olması şeklinde ifade etmek mümkündür. Tüm bu gelişmelerin sonucunda da 

sürekli olarak değişen, gelişen ve kendini yenileyen dinamik bir yapı olarak 

kabul edilmektedir. Öğrenen örgütler hayatın içinde olan ve canlı olan 

varlıklar olarak kabul edilmektedir (Toylan ve Göktepe, 2010: 62). 

Öğrenen örgüt kavramı temel olarak bir yönetim modeli değildir, ancak 

bir yönetim anlayışı veya bir yönetim felsefesi olarak kabul edilir. Yoğun 

değişimlerin yaşandığı ortamlarda rekabetçi olabilmek adına her işletmenin 

hem içsel işleyişlerini, yani süreçlerini, yapılarını ve sistemlerini 
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yönetebilmeyi hem de dışsal faktörleri yani, çevresinde meydana gelen 

değişiklikleri iyi analiz edip adaptasyon sağlayabilmesini öğrenmesi 

gerekmektedir. Örgütler incelendiğinde meydana gelen birçok olayın 

öğrenmeye dayandığı görülmektedir. Örgüt üyeleri sürekli olarak örgüt 

hakkındaki duygu ve düşüncelerini değiştirmekte ve uygulanmakta olan teori 

ve sistemlerde değişikliklere uğramaktadır. Bu durum örgütsel öğrenmenin 

olduğunu göstermektedir. Bireysel öğrenme ile örgütsel öğrenme arasında çok 

önemli bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel öğrenme için bireysel öğrenmenin 

olması gerekir ancak tek başına bireysel öğrenme örgütsel öğrenme için 

yeterli gelmemektedir (Öneren, 2012: 165). 
 

3.1. Öğrenen Örgüt Tanımı ve Özellikleri 

Öğrenen örgüt kavramı ilk olarak Senge (1990) tarafından geliştirilmiş 

ve devamında yine Senge ve diğerleri (1994) tarafından daha detaylı olarak 

açıklanmış bir kavramdır. Öğrenen örgüt kavramı örgütsel öğrenmenin 

anlamsal bir uzantısı, öğrenme eğrisi ile ilgili bir kavram ve artan verimlilik 

ve endüstriyel iş üretkenliğinin etkilerine sahiptir (Bratianu vd., 2020: 154). 

Öğrenen örgüt’ün tanımına yönelik yapılan araştırmada birçok yazarın 

(Argyris & Schön, 1978; Örtenblad, 2002; Daft, 2015; Jones, 2017; Senge, 

2018) bu kavramı tanımladıkları görülmektedir. Literatürde yer alan öğrenen 

örgüt ile ilgili tanımlar Tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo2: Literatürdeki Öğrenen Örgüt Tanımları 

TANIMLAR 

(Daft, 2015: 30) Örgütün sürekli olarak denemesi, gelişmesi ve kapasitesini 

artırmasını sağlayarak sorunların teşhisi ve çözümüne herkesin 

katılması için iletişim ve işbirliğini teşvik eden bir yapı 

(Jones, 2017: 357) Örgütsel öğrenme potansiyelini ortaya çıkartacak ve en üst 

düzeye taşıyacak şekilde kendi yapısını, kültürünü ve 

stratejisini tasarlayan ve oluşturan bir örgüt 

(Senge, 2018) Kişilerin gerçekten arzu ettikleri sonuçları yaratmak için 

kapasitelerini sürekli olarak genişlettikleri, kolektif arzunun 

serbest bırakıldığı, kişilerin sürekli olarak birlikte nasıl 

öğreneceklerini öğrendikleri, yeni ve geniş kapsamlı düşünme 

biçimlerinin geliştirildiği yerler 

(Nonaka 2007) Yeni bilgiyi icat etmenin özel bir etkinlik olmadığı, herkesin 

bir bilgi çalışanı olarak bir davranış biçimine dönüştüğü yer 

(Garwin, 1993: 80) Öğrenen bir organizasyon, bilgiyi yaratma, edinme ve 

aktarmada ve davranışını yeni bilgi ve anlayışları yansıtacak 

şekilde değiştirmede yetenekli bir organizasyondur 

 (Aljasir vd., 2020: 

213) 

Öğrenen örgütler, mevcut gelişmelere ayak uydurabilen ve 

karşılaştıkları zorluklarla yüzleşebilen, çevresi ile uyumlu ve 
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sürekli bir değişim yeteneğine sahip olan bu çerçevede de 

kendini geliştiren bir yapıdadır. Öğrenen örgütler, yeni fikirleri 

benimseyen ve üyelerinin aracılığıyla hedeflenen geleceğe 

ulaşmak için çalışan örgütlerdir. 

(Özgen ve Türk, 

1996: 72) 

Örgütlerde deneyime dayalı performans geliştirme veya 

yeniden oluşturma süreci ya da kapasitesi 

(Sugarman, 1997) Organizasyonun hedeflerine ulaşmak için çalışma kurallarında 

değişiklik yapmak için bireysel ve grup öğrenme süreçlerinden 

kaynaklanan enerjileri kullanan organizasyon 

 

Tablo 2 incelendiğinde Senge’nin öğrenen örgüt tanımının örgütlerdeki 

değişime, gelişime ve sürekli öğrenmeye vurgu yapmış olduğu görülebilir. 

Öğrenen örgütler, öğrenme eyleminin, organizasyonel etkililiğin geliştirilmesi 

üzerinde oynayabileceği role değer veren örgütlerdir. Bu durum, çalışanlara 

ilham veren bir bakış açısı ve örgütün sahip olduğu vizyona ulaşmasını 

destekleyecek bir öğrenme stratejisi sayesinde gerçekleşmektedir (Serrat, 

2017: 58).  Öğrenen örgütlerin felsefesine bakıldığında değişen şartlara uyum 

sağlamanın yolunun örgütlerin sürekli öğrenmesinden geçtiği görülmektedir. 

Bu çerçevede öğrenme süreci de örgütün sahip olduğu deneyimlerin 

özümsenmesi, bireylerin yeni fikirler geliştirmeleri ve karşılaştıkları sorunlara 

göre çözümler üretebilme kapasitelerinin artırılması olarak 

tanımlanabilmektedir (Ensari, 1998: 98). Tablo 2’de Özgen ve Türk (1996: 

72) tarafından yapılan tanımda da öğrenme, örgüt içerisinde bulunduğu için 

ve bireyi de kapsama altına aldığı için bir sistem olarak kabul edilmiştir. 

Öğrenen örgütler, bilginin üretilmesi, elde edilmesi ve başka alanlara 

transferi konularında uzman olan, elde ettiği yeni bilgileri ve anlayışları 

sebebiyle davranışları üzerinde çeşitli değişimlerin olduğu örgütlerdir. 

Öğrenen örgütler, bünyelerinde bulunan üyelerinin gelişimini sürekli olarak 

destekleyen, öğrenmeyi örgütün kapasitesini artırmaya ve başarısını artırmaya 

yönelik olarak kullanan ve bu davranışı geleceğe yönelik bir yatırım olarak 

kabul eden, bu çerçevede öğrenmeye ve gelişmeye imkân sağlayan ortamlar 

oluşturan örgütlerdir (Tunçer, 2017: 401,402). 

Tablo 2’de yer alan öğrenen örgüt tanımlamalarından Garvin (1993: 80) 

tarafından yapılan tanım, örgütün kabiliyetli alanlarına atıfta bulunmuştur. Bu 

tanımlama doğrultusunda öğrenen bir örgüt beş ana faaliyeti 

gerçekleştirmelidir. Bu faaliyetler, sistematik problem çözme, yeni 

yaklaşımlar ışığında deneyler yapma, sahip olduğu deneyimlerinden ve 

geçmiş tecrübelerinden öğrenme, başkalarının deneyimlerinden ve en iyi 

uygulamalarından öğrenme ve bilgiyi örgüt genelinde hızlı ve verimli bir 

şekilde aktarma olarak sıralanabilir. Bu faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için 
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her birine özel zihin yapısı, araç kiti ve davranış kalıbı gerekmektedir. 

Yöneticiler bu süreç içerisinde önemli bir role sahiptir. Bu rol, yapılan 

faaliyetleri desteklemek için sistemler ve süreçler oluşturmak ve öğrenme 

faaliyetini daha verimli hale getirmek amacıyla bu işleri rutin iş akışına 

entegre etmektir. Belirtilen beş faaliyete ilişkin daha derin bir kavrayış, 

öğrenen örgütlerin karmaşık yapısının daha kolay anlaşılmasına destek 

olacaktır (Garwin, 1993: 81). 

Öğrenen örgütler, çalışanlarının gelişimini sürekli olarak teşvik ederek, 

beslerler ve öğrenme faaliyetinin işletmenin kapasitesini ve başarısını 

artırmak amacıyla bir yatırım olarak görürler. Bu etkilerinin yanında örgütte 

gelişim ve öğrenmeye yönelik ortamlar hazırlayarak örgüt üyelerinin öğrenme 

ve gelişme faaliyetlerini sonuna kadar desteklerler (Özalp vd., 1998: 19).  

Örgütlerin, öğrenen örgüt olabilmeleri için farklı boyutlardaki çeşitli 

özelliklere ihtiyacı vardır. Değişikliklere karşı duyarsız kalmama, bilgi yoğun 

çalışma, aktif zekâya sahip olma, kendini sorgulama, stratejik planlama, 

değişiklik için harekete geçme becerisi, takım çalışması, etkili ve açık iletişim 

kurabilme, ortaya çıkan değişikliklerden bilgi sahibi olma ve geçmiş 

tecrübelerden faydalanma gibi özellikler örgütlerin öğrenen örgüt olma 

sürecinde bulunması gereken bazı özellikleri olarak sıralanabilir (Karabetyan, 

2019: 53). 

Argyris’e (1999: 24) göre, bir örgütün öğrenen örgüt olabilmesi için üç 

şartı sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar (Altıntaş, 2019: 171);  

 Örgüt üyelerinin birlikte öğrenmeyi sağlamak amacıyla örgüt 

içerisinde öğrenme ile ilgili şartların ve ortamların oluşturulması 

gerekmektedir. 

 Örgüt kapsamında bulunan farklı birimlerdeki öğrenimler 

tamamlandıktan sonra, örgüt içindeki çalışanlar ve birimler birlikte 

hareket ederek örgütün öğrenmesini sağlamalıdırlar. Bunun yanında 

dışarıdan bakıldığında örgüt ile öğrenme bir bütün olarak 

görülmelidir. 

 Örgütün çevresi, birlikteliği ve sınırları kesin çizgilerle 

belirlenmelidir. 

Senge’ye (2018: 25-30) göre bir öğrenen örgütün beş farklı özelliği 

bulunmaktadır. Bu özellikler;  

 Sistem düşüncesi; örgütün karşılaştığı problemleri bir bütün olarak 

görüp değerlendirmesidir. Olayları küçük parçalara ayırıp incelemek 

yerine, parçalardan oluşan bir bütün olarak değerlendirmek daha 
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doğrudur. Sistem düşüncesi sayesinde, tüm olay örgüsü daha net bir 

biçimde görülerek en etkili değişim yöntemi seçilebilir.  

 Kişisel hâkimiyet; bireysel görme ufkunun sürekli bir şekilde 

gelişimini ve derinleşmesini sağlayarak öğrenen örgütün temel 

yapıtaşını oluşturur. Örgüt üyelerinin sahip oldukları kişisel 

vizyonlar örgütün paylaşılan vizyonunu oluşturur. Birlikte 

öğrenmenin tek yolu ise bireysel öğrenmeye verilen değerdir. 

 Zihinsel modeller; insanın düşünce biçimini, anlayışını ve 

davranışlarını etkileyen, insanın zihnine yerleşmiş, kökleşmiş ve 

kalıplaşmış varsayımlardır. Ancak çoğu zaman insanlar bu etkilerin 

farkında değildirler. Bu kalıplardan kurtulan insanlar olayları daha 

farklı bir bakış açısıyla görebileceklerdir. 

 Paylaşılan görme gücü oluşturmak; örgütte bulunan bütün üyeler 

tarafından paylaşılan ve herkes tarafından aynı anlaşılan bir vizyon 

olması, çalışanların aynı amaçlar doğrultusunda hareket etmesini ve 

aynı çerçevede öğrenmelerini sağlar. Birlikte öğrenmek, paylaşılan 

vizyonun temel özelliklerinden biridir. Örgüt üyeleri tarafından 

paylaşılan bir vizyon yoksa sadece kriz dönemlerinde öğrenme 

gerçekleşir ve kriz bittiğinde öğrenme süreci de son bulur. Bireyler, 

paylaşılan vizyon sayesinde ortak konular bulabilir, hatta öğrenme 

için ihtiyaçları olan odaklanma ve enerjiyi elde edebilirler. 

 Takım (ekip) halinde öğrenme; gerçek öğrenmenin sağlanabilmesi 

için çalışanların takımlar halinde öğrenmeleridir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta, çalışanların tartışma zemininde değil 

diyalog ile birbirlerini anlamaya çalışmalarıdır. Diyalog ile 

gerçekleşen disiplin, takım içerisinde öğrenmenin önünde engel olan 

etkileşim yöntemlerinin nasıl ortaya konulabileceğini öğrenmeyi de 

içine almaktadır.  

Özgen ve Türk (1996: 74), öğrenen bir örgütün özelliklerini şu şekilde 

sıralamıştır; 

 Öğrenen örgütler, takım ruhuyla açık ve sınırları aşan bir anlayışın 

hâkim olduğu bir tarzda öğrenmektedirler, 

 Örgütler, ne öğrendiğini derecelendirdikleri gibi, nasıl öğreneceğini 

de derecelendirmektedirler, 

 İçinde bulundukların endüstrinin öğrenme eğilimi çizelgesinin en 

başında bulunmaya yönelik yatırımlar yaparlar, 
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 Rakiplerinden daha hızlı ve ustaca bir öğrenme gerçekleştirerek 

onlara karşı üstünlük elde ederler, 

 Sahip olunan verileri doğru yerde ve doğru zamanda hızlı bir 

biçimde, faydalı bilgiler haline dönüştürürler, 

 Bütün tecrübeler gelecekteki öğrenme sürecinde faydalı olmaktadır. 

Faydalı şeyler öğrenme şansı elde etmek çalışan motivasyonunu 

arttırmaktadır, 

 Hem başarılı ya da hatalı yönler hem de zayıf ve dikkate alınması 

gereken yönler öğrenilir, 

 Belli düzeylerde risk alırlar. Ancak örgütün temel unsurlarını 

tehlikeye atmazlar, 

 Yüzeysel ve deneyime dayalı öğrenmeye yatırım yaparlar, 

 Öğrenmeye istekli takımları ve çalışanları ve yeni üretilen projeleri 

desteklerler, 

 Kararların ve bilgilerin paylaşılmasından dolayı, çalışanları ya da 

takımları cezalandırmazlar, öğrenmeyi örgüt politikası haline 

getirirler. 

Öğrenen örgütlerle geleneksel örgütler arasındaki temel farklılıklar 

belirtilen özellikler yönünden ortaya konulabilmektedir. Bu özellikleri taşıyan 

örgütler öğrenen örgüt olarak sınıflandırılabilmektedir. Genel olarak öğrenen 

örgütlerin özellikleri incelendiğinde, ortak vizyon ile takım ruhu oluşturan, 

öğrenme yöntemini önemseyen, risk alırken geleceği düşünen, deneyim 

kazanmaya önem veren, rekabet avantajını önemseyen, yönetime katımını 

destekleyen bir yapıda oldukları söylenebilir.  
 

3.2. Örgütleri Öğrenen Örgüt Olmaya Yönlendiren Sebepler 

Hızlı teknolojik değişimler ve bu gelişmelerin örgütler üzerindeki 

etkileri, örgütlerin de bir değişim sürecine girmelerine sebep olmuştur. 

Örgütler gerek kendi iç unsurlarından kaynaklı gerekse dış etkenlerden 

kaynaklar olarak ortaya çıkan bu değişime, varlıklarını sürdürülebilmek 

amacıyla uyum göstermek zorundadır. Öğrenen örgüt kavramı değişime 

uyumun bir aracı olarak görülmektedir. Öğrenen örgüt kavramı yine bir 

değişimin sonucu olarak ortaya çıktığı için, değişime zorlayan faktörlerin 

başında yine değişimin kendisinin gelmesi gibi örgütleri öğrenen örgüt 

olmaya zorlaması da kaçınılmazdır (Karahan ve Yılmaz, 2010: 156). 

Örgütlerin hangi sebeplerle öğrenen örgüt olmak istediklerini Dodgson (1993: 

376) şu şekilde sıralamaktadır; 
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 Öğrenen örgüt kavramı değişime daha yatkın ve duyarlı yapılar ve 

sistemler geliştirmeyi amaçlayan büyük kuruluşlar arasında 

geçerlilik kazanmaktadır.  

 Öğrenen örgüt kavramı rekabet stratejilerinin anahtarı olarak daha 

fazla kabul görmektedir. 

 Örgütler üzerinde, hızlı teknolojik değişimin önemli etkileri 

bulunmaktadır. Ürünlerde, süreçlerde ve organizasyonlarda 

teknolojik değişim kaynaklı türbülans, işletmelerin karşılaştıkları 

belirsizlikleri ve içlerindeki çatışma ortamlarını artırmaktadır. Yeni 

ürün geliştirme yönündeki işlemlerin karmaşıklığı ve ürün yaşam 

döngülerinin kısaltılması, üretim süreçlerinde yalın üretim gibi 

değişimlerin olması ve teknolojik destekler öğrenmeye yönelik olan 

ihtiyacı yükseltmektedir.  

 Öğrenme kavramının çok çeşitli akademik literatürde kullanılması 

değerinin artışına destek olmuştur. Bu gelişme, işletmelerin 

karşılaştıkları değişen şartlarla mücadelelerinde yol gösterici 

olmuştur. Aynı zamanda, öğrenme kavramının dinamik bir kavram 

olmasından dolayı, örgütlerin değişen doğalarıyla uyumlu olmuştur. 

 Öğrenen örgüt kavramı, çeşitli analiz düzeylerini birleştirebilen 

bütünleştirici bir kavramdır. Bireysel, grup ve kurumsal bakış 

açılarıyla özellikle kuruluşların birbirleriyle ilişkili yapılarıyla 

toplumun gözden geçirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.  

Bu belirtilen sebepler dışında farklı sebepler de örgütleri öğrenen örgüt 

olmaya itmektedir. Bu sebepler; küreselleşme, değişim faktörü, rakipler ve 

rekabet, müşteri talep ve beklentileri, tedarikçiler, iş yaşamının değişimi, iş 

gücündeki değişim, çalışanların beklentilerinde oluşan değişimler, teknoloji, 

yasalar, bilgi ve bilgi toplumu ve bilgi yönetimindeki gelişmeler olarak 

sıralanabilmektedir (Karahan ve Yılmaz, 2010: 156).  

Öğrenen örgütler, örgüt üyelerinin yeteneklerini keşfetmeye önemli 

katkılar sağlamaktadır. Üyelerin sahip oldukları yetenekleri test edebilme ve 

uygulayabilmelerine imkân sağlar. Bütünlük, bağlılık ve ortak çalışma ve 

zekâ gibi insani değerlere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca örgütler, 

rekabete dayalı üstünlük elde etmek için, örgütün hedeflerine ulaşmak için, 

gerilemeyi engellemek için, işbirlikçi çalışma gücünü artırmak için ve 

karşılıklı dayanışmanın farkına varmak için öğrenen örgüt olmak istemektedir 

(Artantaş, 2019: 21,22). 
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3.3. Öğrenen Örgüt Olma AĢamaları 

Örgütlerin öğrenen örgüt olmaları, bir gelişme sürecinin sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bir örgütün öğrenmesi, örgütün içinde bulunduğu çevre 

ve sahip olduğu üyeleriyle oluşturduğu ilişkilerin sonucu gerçekleşmektedir 

(Sağlam, 2020: 19). Son dönemlerde, bilgi çağı, bilgi toplumu, bilgi üretimi 

gibi kavramlar ve bu kavramların örgütler üzerindeki yansımaları, öğrenme 

faaliyetinin sadece bireyin yerine getirmesi gereken bir eylem değil aynı 

zamanda takımların ve örgütlerin de yerine getirmesi gereken bir eylem 

olduğunu göstermiştir. Tıpkı toplumların yaşadığı ilkel toplum, tarım 

toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu gibi ciddi farklılaştırmalar olduğu 

gibi örgütler de öğrenen örgüt olma yolunda benzer bir gelişim ve değişim 

yaşamıştır (Şahin vd., 2014: 154).  

Öğrenen örgütlerin doğuşunda yönetim biliminde gerçekleşen bilgi 

birikiminin çok önemli bir rolü vardır (Karahan ve Yılmaz, 2010: 150). 

McGill ve Slocum (1993: 68), yürüttükleri çalışma kapsamında öğrenen 

örgütlerde örgütsel öğrenmenin gelişimini inceleyerek bazı sonuçlara 

ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre öğrenen örgüt olma sürecindeki örgütler, süreci 

bilen örgüt, anlayan örgüt, düĢünen örgüt ve öğrenen örgüt şeklinde 

sürdürmektedir. Bu sürecin en son aşamasını da öğrenen örgütler kavramı 

oluşturmaktadır. Bir örgütün öğrenen örgüt aşamasına ulaşması geçirdiği 

gelişmenin göstergesidir (Öneren, 2012: 166). 

Örgütün öğrenme düzeyinde geçirdiği süreçler sonucunda ulaştığı son 

nokta olan öğrenen örgüt düzeyinin gelişiminin incelenmesindeki temel amaç, 

örgütsel öğrenme faaliyetlerini yürüten örgütlerin hangi aşamalardan geçerek 

öğrenen örgüt olduğunun net bir biçimde görülmesidir. Bu çerçevede Mcgill 

ve Slocum (1993: 68) tarafından belirtilen sıra ile örgütlerin öğrenme süreçleri 

belirtilmiştir. 
 

Bilen Örgüt: Bilen örgütlerin en belirgin özelliği “rasyonellik” ve “en 

iyi” anlayışına sahip olmalarıdır (Pelit vd., 2010: 60,61). Bilen örgüt 

kavramının temelinde, klasik dönem düşünürlerinden Taylor’un Bilimsel 

Yönetim Yaklaşımı, Fayol’un Yönetsel Teorisi ve Weber’in Bürokrasi Modeli 

gibi çeşitli düşünürlerin ortaya koydukları modellerin ortak noktası olan her 

yerde ve her şartta, en iyi tek bir yolun olması anlayışı yatmaktadır (Sağlam, 

2020: 38). Genellikle bu yol kitaplarda yazılı olarak yer almaktadır. Örgütün 

çalışanlardan beklediği ise bu kitaplarda yazılı olan kuralları harfiyen yerine 

getirmeleridir (Öneren, 2012: 166).  
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Bilen örgüt durumundaki örgütler çevrelerindeki değişimlere tepki 

biçiminde bir değişim yaşarlar. Sahip oldukları ürün ya da hizmetlere ilave 

ürün ya da hizmetler ekleyerek değişime uyum sağlamaya çalışsalar da bu 

değişim öğrenme sonucu gerçekleşmemiştir. Değişime yönelik bir tepki 

olarak bu değişim yaşanmıştır. Örgüt içinde bulunduğu çevreye bir tepki 

olarak bu değişimleri ve gelişimleri yapmaktadır (Tunçer, 2017: 407). 
 

Anlayan Örgüt: Bu örgüt düzeyinde olaylara “en iyi” açısından 

bakılmamaktadır. Anlayan örgütlerde, şartlara bireysel bakış açısı ve sahip 

olunan değer yargılarına bağlı olarak değişik “iyi”lerin olabileceğini 

vurgulamaktadır (Karahan ve Yılmaz, 2010: 150). Anlayan örgütlerde insan 

unsuru büyük önem taşımaktadır. İnsanın sahip olduğu motivasyon düzeyi ve 

mutluğu ile verimliliği arasındaki ilişkinin önem kazandığı bir düzeydir. 

Çalışanların örgüte olan bağlılıklarının yükseltilmesini sağlayacak örgüt 

kültürleri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Örgüt kültürü sıkı kural ve 

denetimlerin yerini almıştır. Ancak örgüt kültürünün en önemli zararı 

öğrenme üzerinde engelleyici bir etki oluşturmasıdır (Tunçer, 2017: 407,408). 

Özellikle esnek olmayan ve yeniliğe kapalı bir örgüt kültürü, anlayan 

örgütlerin önündeki en önemli engellerden birisidir (Şahin vd., 2014: 154).  

Anlayan örgüt, bilen örgütlerin bir üst aşamasıdır. Anlayan örgütler 

Neo-klasik Yönetim Yaklaşımı sonucu oluşan örgüt tiplerindendir. Bilen 

örgütler zaman geçtikçe örgüt yapılarında değişikliklere gitmişler ve 

görevlerini farklı şekillerde yerine getirmeye başlamışlarıdır. Anlayan 

örgütlerde değişim ancak belli şartlar çerçevesinde ve sınırlı bir biçimde 

olabilmektedir (Artantaş, 2019: 16,17). Bu tür örgütlerin temel felsefesi, örgüt 

değerlerinin üstler ve astlar için yeterli ve doğru olan tek kaynak olduğunun 

anlaşılmasının sağlanmasıdır (Sağlam, 2020: 19). 
 

DüĢünen Örgüt: Klasik olarak ifade edilen iki tipin üzerindeki 

örgütler, insana değer veren örgütlerdir. Düşünen örgütler karşılaştıkları 

problemlerin çözümü üzerine yoğunlaşan örgütlerdir. Problem ortaya çıktığı 

zaman bütün üyeler bir araya gelir ve problemi hep birlikte çözüme 

kavuştururlar. Düşünen örgütler daha önceki iki örgüte göre kıyaslandığında 

daha katılımcı ve daha insancıl bir profil oluşturmaktadır (Öneren, 2012: 166).  

Düşünen örgütlerin sahip olduğu temel yaklaşım, yönetim tekniklerini 

örgütün aksayan yönlerini düzeltecek birer enstrüman olarak kabul etmesidir. 

Düşünen örgütlerin temel felsefesi “eğer bozuksa hızlı bir şekilde onar, ama 

nedenler üzerinde düşünme” görüşünü dayanak olarak almıştır. Bu tip 

örgütler, problemin belirlenmesi ve analizlerin yapılarak harekete geçilmesi 
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konusunda yöneticileri geliştirmektedirler. Bu sebeple öğrenmeyi engelleyici 

bir niteliği vardır (Akova vd., 2018: 83,84). Düşünen örgütlerin en önemli 

eksikliği, hızlı çözümler üzerinde durarak, sorunun temeline yönelmemektir. 

Bu yaklaşım, iş ile ilgili bir sorunun çözümüne tepki verici programları esas 

almaktadır (Pelit vd., 2010: 61).  
 

Öğrenen Örgüt: Örgüt gelişiminin son aşaması öğrenen örgüt 

düzeyidir. Öğrenen örgütler, öğrenme faaliyetlerini ön plana alırlar, bireylerin 

gelişimine önem verirler, açık bir iletişim yapısı ve yapıcı diyalogları 

desteklerler. Öğrenen örgüt, bir örgüt modeli olmanın çok daha ötesinde bütün 

çalışanlarda meydana gelen bir zihniyet değişikliğidir. Öğrenen örgütlerdeki 

öğrenme çabası örgütün bütün kademelerine yayılmıştır. Öğrenen örgütlerin 

temel felsefesi iletişim kurdukları paydaşlarından öğrenebileceği bilginin en 

fazlasını elde edebilmektedir. Örgüt her fırsatı değerlendirerek öğrenme 

yollarını aramaktadır. Sahip olduğu müşterilerle her zaman iletişim halinde 

olup onlarla arasında öğrenme/öğretme ilişkisi geliştirir (Tunçer, 2017: 408). 

Öğrenen örgüt, daha önceki örgüt türleri olan bilen, anlayan ve düşünen 

örgüt tipleri ile karşılaştırıldığında aralarında büyük farkların olduğunu ve 

değişime yönelik yaklaşımlarının birbirlerinden oldukça farklı olduğu 

görülmektedir. Öğrenen örgütte değişim kavramı, her zaman süregelen bir 

kavram ve “bir yaşam tarzı” (Altıntaş, 2019: 182) olarak tanımlanmaktadır. 

Öğrenen örgütler, deneyler yaparlar, bu sebeple sürekli gelişmeye yönelik 

çalışmaları her zaman devam etmektedir. Bu sebepten dolayı değişime daha 

kolay uyum sağlamaktadırlar (Artantaş, 2019: 18). 

Altman ve Iles (1998), öğrenen örgüt kavramının şekillenmesinde etkili 

olan dört teorik alt yapıdan bahsetmektedir. Bu alt yapılardan birincisi, 

stratejik yönetim, örgütün hedefini dış çevreden insan kaynakları ve öz 

yeterlilik gibi rekabet ortamının kilit önemdeki kaynaklarına yönlendirmiştir. 

İkinci alt yapı olan sistem teorisi, örgütlerin açık sistemlere sahip ve dinamik 

yapılar olduğu görüşünü desteklemektedir.  Üçüncü alt yapı olan psikolojik 

öğrenme teorisi, öğrenmenin bireysel grup ya da örgüt kapsamında öğrenmesi 

ile orta çıkmıştır. Dördüncü alt yapı olan örgüt şartları ve çevresi de temelinde 

örgüt sosyolojisi yer almakta ve yapı ve kültürün öğrenme faaliyeti üzerindeki 

etkisini ortaya koymaktadır (Şahin vd., 2014: 155). 

Öğrenen örgütler temelde, düşünen örgütlerin katılımcılığını ve 

sistematiğini destekleyen yapılardır. Ancak öğrenen örgütler bu düşüncelerin 

çok daha ötesinde bir anlayışa sahiptir. Öğrenen örgütler, “dışarıda bir şeyler 

değişsin, biz ona bakarak değişelim” anlayışını benimsememekte ve son 
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döneme uygun görmemektedir. Bu tip örgütler değişime ayak uydurma fikrini 

benimsemezler. Oluşturdukları yapı, çalışanların yenilikçi, inisiyatif alabilen 

ve sürekli gelişmeler gösteren bireylerden olmasını ve bu sayede tüm 

yeniliklerin örgüt yapısı içerisinden çıkmasını sağlayacak biçimde 

kurgulanmaktadır. Öğrenen örgütlerin temel felsefesi, örgütü ve çevreyi 

değiştirebilecek şartları oluşturmayı amaçlamaktır. Çalışanlar, örgüt 

vizyonunu birlikte oluştururlar ve öğrenme ilişkilerinin birer parçasıdırlar 

(Öneren, 2012: 167). 

Öğrenen örgütlerde, örgüt üyelerinin düşüncesi, birbirlerinden mümkün 

olduğunca fazla öğrenmektir. Bu örgütün diğer örgüt modellerinden en 

belirgin farkı, her şartta ve fırsatta öğrenme yollarını aramasıdır. Öğrenen 

örgütteki öğrenme sürecinde liderlerin önemli rolleri bulunmaktadır. Liderler, 

örgüt üyelerinin motivasyonu ve öğrenmenin ortaya çıkması için örgüt iklimi 

oluştururlar. Öğrenen örgüt, bir organizasyon modeli değil yönetim 

uygulaması özelliklerini taşımaktadır. Bu uygulamanın temeli öğrenmeye 

dayandığı için eğer örgüt öğrenme aşamasını sağlarsa öğrenen örgüt olabilir. 

Ancak örgütsel öğrenme süreci yine de devam etmektedir. Öğrenen örgütler 

merkezine insanı aldığı için örgüt üyelerinin verimliliğinin sağlanabilmesi için 

onlarla ilgilenmenin gerekliliğine işaret eder. Bu sebeple katı kurallı mekanik 

yapıların öğrenmeye engel olmasından dolayı bu tip bir yapı oluşturulmaz. 

Örgütte yer alan bireylerin kendi potansiyellerini fark edip bu becerileri örgüt 

yararına kullanmaları sayesinde örgütler, esnek, yenilikçi ve her durumda 

kendini yenileyebilen bir hal alırlar. Örgütler bu sayede, öğrenme faaliyetini 

daha kolay ve hızlı olarak sağlayıp, karşılaştıkları krizleri daha kolay 

atlatabilmekte ve rekabet üstünlüğü elde etmektedirler (Altıntaş, 2019: 182). 
 

4. ÖNCEKĠ ÇALIġMALARIN BULGULARI 

Örgütsel öğrenme şu anda önemli bir ilgi odağıdır ve geniş bir literatür 

yelpazesi tarafından ele alınmaktadır (Dodgson, 1993: 375). Bu çerçevede 

örgütsel öğrenme ve öğrenen örgüt kavramları uluslararası ve ulusal 

literatürde yoğun olarak çalışılan kavramlar arasında yer almaktadır. Özellikle 

bireysel, grup ve örgüt öğrenmeleri süreci ile ilgili çalışmalar farklı 

düzeylerde yürütülmüştür. Çalışmanın bu bölümünde öncelikle uluslararası 

literatürde ve devamında ulusal literatürde örgütsel öğrenme ve öğrenen örgüt 

kavramlarının sıklıkla hangi konular ile birlikte incelendiği tespit edilmiş ve 

aktarılmıştır.  

Saadat ve Saadat’ın (2016) örgütlerin örgütsel öğrenme ve bilgi temelli 

gelişimine yönelik olarak yaptıkları çalışmada, öğrenmenin amacının 
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belirlenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, öğrenmenin amacı, sadece 

çalışanların sahip oldukları bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek değil, aynı 

zamanda organizasyonun gelişmesini ve büyümesini sağlamak ve esnek ve 

dinamik bir öğrenen organizasyon oluşturmaktır. Örgütsel öğrenmenin ve 

bilgi yönetiminin oluşturulmasında ve örgütün ana hedeflerinin 

desteklenmesinde, öğrenme ve örgütsel öğrenmenin stratejik rolü dikkate 

alınarak örgüte olan katkıları ve oluşturduğu engelleri ile ilgili bir literatür 

çalışması yürütülmüştür. Örgütsel öğrenme sürecinin zorlukları tespit 

edildikten sonra yöneticilere yönlendirilen sorumluluklar ve örgüt içerisinde 

günlük bir rutin haline getirilmesi gereken öğrenme sürecinin örgüt üzerindeki 

olumlu etkilerinin görüleceği belirtilmiştir. 

Dawes’in (2003) yaptığı çalışmada örgütsel öğrenme ile yüksek 

teknolojili ürünler arasındaki ilişki düzeyini incelemiştir. Bu çerçevede, 

örgütsel satın alma davranışı, örgütsel bilgi arama ve örgütsel öğrenmeye 

ilişkin literatürün taranmasına yönelik bir model geliştirilmiştir. Ayrıca, bu 

araştırmanın önemli bir katkısı, yüksek teknoloji ürünlerini satın alan 

firmalarda bilgi arama ve örgütsel öğrenme süreçleri üzerinde dışarıdan teknik 

danışmanların süreç içerisinde dahil edilme durumları da incelenmiştir. 

Pedler, Boydell ve Burgoyne’nin (1989) yürüttüğü araştırma 

kapsamında öğrenen şirket kavramı tanımlanarak modern sanayi 

toplumundaki ilişkisi incelemektedir. Birleşik Krallık’ta yer alan sekiz büyük 

kamu ve özel sektör kuruluşuna yönelik olarak yürütülen araştırmada yönetici 

düzeyinde çalışan bireylere yönelik bir çalışma yapılmıştır. Öncelikle örgütsel 

bir değişim olarak öğrenen örgüt kavramı incelenmiş ve ardından öğrenen 

örgütlerin tasarlanması için gerekli olan yönergeler 10 madde olarak 

belirtilmiştir. Araştırmacıların düşüncesine göre öğrenen örgüt olma 

düşüncesi bir işletme vizyonu olarak düşünülebilmektedir. Modern bakış 

açısıyla öğrenen örgüt kavramının yeniçağa uygun tasarlanmasının 

gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Mukhtar (2011) yapmış olduğu çalışmada, “Çatışma yönetimi 

konusunda örgütsel öğrenme, yüksek öğrenimde örgütsel etkililik açısından 

diğer işyerlerini anımsatan şekilde önemli mi yoksa değil mi?” sorusuna 

cevap aramıştır. Araştırma, belirlenen sorunun cevabını bulmak amacıyla 

Pakistan’da bulunan devlet üniversitelerinden 317 katılımcının oluşturduğu 

veriler ile yürütülmüştür. Elde edilen veriler hem nicel hem de nitel yöntemler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yürütülen görüşme yöntemi sonucu 

elde edilen veriler öncelikle nitel yöntemle analiz edildikten sonra nicel analiz 

yöntemleri kapsamında regresyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucu 
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elde edilen sonuçlar, çatışma yönetimi hakkında örgütsel öğrenmenin, yüksek 

öğretimdeki örgütsel etkililikte anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. 

Yapılan analiz sonucu elde edilen verilere göre örgütsel öğrenmenin hem 

yüksek öğretim kurumlarında hem de diğer sanayi ve imalat kuruluşlarında 

kalite ve örgütsel performans açısından örgütsel etkililiği artırma sürecinde 

önemli bir değer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun yanında çatışma 

yönetimi de kurumların bilgi sahibi olması ve öğrenmeleri gereken bir konu 

olarak görülmüş ve çatışma yönetiminin de örgütsel etkililik üzerinde önemli 

katkılarının olacağı belirtilmiştir. 

Fiol ve Lyles’in (1985) yaptıkları çalışmada örgütsel öğrenme ile ilgili 

hiçbir tanımın ve modelin yaygın olarak kabul edilmemesinden yola çıkarak 

örgütsel öğrenme ve örgütsel uyum arasındaki ayrıma açıklık getirmek 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede örgütsel değişim için mutlaka öğrenmenin 

gerçekleşmesinin gerekmediği belirtilmektedir. Çalışmada ulaşılan sonuçların 

örgütler için çok önemli bir süreç olan stratejik yönetim sürecine önemli 

katkılarının olduğu ifade edilmektedir.  Sonuç olarak öğrenmenin 

gerçekleşmesini sağlamak ve örgütün uzun vadeli olarak hayatta kalmasını 

sağlamak amacıyla oluşturulan bu sürecin ölçülmesi ve analizinin temel bir 

işlev olduğu tespiti yapılmıştır. 

Dodgson (1993) yapmış olduğu çalışmada endüstriyel ekonomi, 

ekonomi tarihi ve işletme, yönetim ve inovasyon çalışmaları kapsamında 

örgütsel öğrenme kavramını araştırmaktadır. Bu çerçevede, birincisi, örgütsel 

öğrenmenin hedefleri, ikincisi organizasyonlardaki öğrenme süreçleri ve 

üçüncüsü de örgütsel öğrenmenin kolaylaştırılabileceği ve engellenebileceği 

yollar incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda örgütsel öğrenme kavramının 

daha net olarak anlaşılmasının ve karmaşıklıkların giderilmesi için çok 

disiplinli bir yaklaşımın gerekliliği öne sürülmektedir. Farklı yaklaşımların 

oluşturduğu katkılar analiz edilmiş ve analitik kavramların aktarımının 

anlayışı geliştirebileceği alanlar ile ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışmanın amacı, öğrenmeye yönelik çeşitli yaklaşımlar arasındaki 

örtüşmeleri ve sinerjileri göstermektir.  

Lick (2006), yaptığı araştırma kapsamında, değişim kavramı tanıtılmış 

ve öğrenme ekiplerinin oluşturulması yoluyla öğrenen kuruluşlar için 

kavramsal bir çerçeve geliştirilmiştir. Bu kapsamda bir vaka çalışması 

yapılarak elde edilen veriler bir rapor ile sunulmuştur. Bu çalışmada öğrenen 

ekipler kavramının kapsamlı bir tanımı sunularak öğrenme ekipleri ve 

kurumsal öğrenim oluşturmak için ayrıntılı bir tasarım süreci 

gösterilmektedir. Vaka analizi yöntemiyle, eğitim sektöründen gerçek bir 



 
 237 

örnek kullanılarak bu açıklamalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

metodolojisi nitel ya da nicel değil, yazarın ve diğer araştırmacıların nitel ve 

nicel sonuçlarının ve kuruluşların, sistemleri, psikoloji teorilerinin ve 

uygulamaya yönelik hazırlanmış çalışmaların oluşturduğu literatürden elde 

edilen verilere dayandırılmaktadır. Metodolojinin kilit noktasını eğitim-

öğrenim, insan dinamikleri ve gelişimi ve değişim kavramları 

oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin ortaya koyduğu kritik bulguları bir 

araya getirerek ve bu verileri öğrenme ekipleri için yeni bir kavramsal çerçeve 

kullanılarak kurumsal öğrenmeye tutarlı, anlamlı ve pratik yeni bir bakış 

geliştirilmiştir. 

Woerkom ve Engen (2009), takım temelli çalışmanın popülerliğinden 

yola çıkarak takım halinde çalışmanın beklenen bir getirisi olarak toplu 

öğrenme konusuna değinmişlerdir. Ekip üyelerinin birbirlerine yakın bir 

şekilde çalışmalarından kaynaklanan toplu öğrenmenin kolaylaştırılabilmesi 

için takım çatışması konusu önemli görülmüştür. Çalışma kapsamında 38 

organizasyonda bulunan 84 takımdan çalışan 471 katılımcı, görev çatışması, 

ilişki çatışması, takım öğrenimi ve takımın performansı hakkındaki 

değerlendirmelerini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre, ilişki de 

oluşan çatışma çalışmaya başlamadan önce varsayıldığı gibi takım öğrenimi 

üzerinde olumsuz etki etmektedir. Bundan daha önemli bir husus da takım 

öğrenimi, algılanan takım performansının güçlü bir öngörüsü olarak kabul 

edilmiş ve kısmen performans ile ilişki çatışması arasında oluşan ilişkiye 

aracılık etmiştir. Sonuç olarak, ekip öğrenmesinin derinlemesine anlaşılması 

sayesinde hem ekip üyelerinin hem de kuruluşların performanslarının 

iyileştirilmesi sağlanabilir. 

Mulholland ve arkadaşları (2001) yaptıkları çalışmada, örgütsel 

öğrenme uygulamalarının iş bağlamında deneyim, iş pratiği üzerine düşünme 

ve meslektaşlarla işbirliği gibi yöntemlerle kademeli olarak geliştiğini 

belirterek, uyguladıkları yaklaşım sayesinde zenginleştirilmiş bir iş temsili 

etrafında örgütsel öğrenmenin desteklenmesini ve geliştirilmesini 

amaçlamaktadırlar. Çeşitli vaka örneklerinden elde edilen veriler çerçevesinde 

örgütsel öğrenmenin gelişim süreci incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Yürütülen metodoloji kapsamında, iş temsilleri etrafında örgütsel öğrenme 

desteklenmiştir. Bunun bir sonucu olarak, iş temsilleri bağlam ve anlamsal 

ilişkilendirmelerle zenginleşmekte, böylece örgütsel hafıza gelişmektedir. 

Metodolojide dört tür öğrenme tanımlanmıştır. Bu türler; eylem halinde 

yansıtma, alan oluşturma, uygulama öğrenme topluluğu ve perspektif edinme 

olarak sıralanabilir. Bu türler, bireysel çalışandan bir bütün olarak kuruluşa 
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kadar tüm öğrenme düzeylerini kapsamaktadır. Örgütsel öğrenmeyi 

desteklemek için iş temsillerini zenginleştirme yaklaşımı, üç endüstriyel vaka 

çalışmasıyla test edilmiş ve sonuçta da iyileştirilmiştir. 

Rowley (1997), yürüttüğü çalışmada, kütüphanelerin karşı karşıya 

kaldıkları değişime uygun biçimde cevap verebilmeleri için öğrenen örgütler 

haline gelme ihtiyacına vurgu yapmıştır. Bir örgütün öğrenen örgüt olabilmesi 

için gerekli olan şartların bazılarını belirtikten sonra, bireysel öğrenmenin 

önemine değinmiştir. Çalışma, kütüphane ve bilgi profesyonellerin 

karşılaştıkları zorlukların neler olduğu ile sonuçlandırılmıştır. Çalışmanın 

sonuçlarına göre, örgütlerin bireysel öğrenme üzerine daha fazla eğilerek bu 

tür öğrenme düzeyinin önemini anlamaları gerektiğini ve deneyimsel 

öğrenmenin gelişimine destek olmak için bu tür ortamların geliştirilmesi 

gerektiğini fark etmelerini ifade etmektedir. Bu sayede örgüt içinde bulunan 

bütün bireylerin rollerini tanımasına imkân verileceği ve yeteneklerinin 

artacağı belirtilmiştir. 

Rebello ve Gomez’in (2008) yaptığı çalışmanın temel amacı, 

organizasyonel öğrenmeye öğrenen organizasyon kavramlarını gelişim 

sürecini analiz etmek ve gelecekteki ilgililerin faydalanmaları amacıyla 

kılavuzlar önermektir. Yapılan çalışma 1990 yılında Reichers ve Scheinder 

tarafından oluşturulmuş olan örgütsel öğrenme ve öğrenen organizasyonların 

evrimi modelinin üç aşamasından oluşturularak analiz edilmiştir. Yapılan 

çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, daha önceden belirtilmiş olan 

model ışığında, dönemsel olarak üç aşamada incelenen evrimin ikinci 

aşamasının başlangıcına ve ampirik araştırma ve kavramsal netleştirme 

yoluyla kavramların anlaşılmasına katkıda bulunma girişimi aşamasına 

konumlandırıldığı görülmektedir. Bu sebeple yazarlar, kavramın 

geliştirilmesinin ve pekiştirilmesinin araştırmacıların sorumluluğunda 

olduğunu belirterek geleceğe yönelik bazı kilit alanların önemine dikkat 

çekmişlerdir.  

Lumpkin ve Dess’in (2006) yürüttükleri araştırma kapsamında, örgütsel 

öğrenmenin stratejik değerlerine vurgu yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 

örgütsel öğrenmenin işletmelerin fırsatları tanıma yeteneği üzerinde 

güçlendirici etkileri olduğunu ve yeni girişimleri etkili bir biçimde takip 

edebilmeleri konusunda işletmelere önemli katkılar sunabileceğini 

söylemiştir. Çalışmada örgütsel öğrenme ile ilgili üç (davranışsal, bilişsel ve 

eyleme yönelik) yaklaşım tanımlanmıştır. Çalışmanın devamında ise keşif ve 

oluşum olmak üzere iki aşamalı bir model sunulmuştur. Daha sonra üç 
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öğrenme türünün her birinin modeldeki karşılığı belirlenerek girişimcilere 

yönelik önemli çıkarımlar yapılmıştır. 

Collinson ve arkadaşlarının (2006) hazırladığı makale, örgütsel 

öğrenmenin okulların ve okul sistemlerinin kendilerini içten dışa 

yenilemelerini ve öğrenme sürecinin iyileştirmesinin nasıl sağlanabileceğini 

ifade etmiştir. Bu çerçevede, eğitim kurumlarının içten dışa yenilemesine ve 

öğrenmeyi (öğrenciler ve yetişkinler için) iyileştirmesine yardımcı olma 

potansiyeline sahip olduğunu önermektedir. Ayrıca örgütsel öğrenmeyi teşvik 

edici ve şartların bir örneğini sunabilecek 6 şart tanımlanmıştır.  

Bratianu ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları araştırmada temel amaç, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin öğrenen organizasyonlar haline gelmesinde 

destek sağlayan gizli değişkenlerin keşfedilmesidir. Araştırma Romanya’nın 

Kuzey Paskalya bölgesinde yerleşik olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

öğrenen organizasyon olma yolundaki karşılaştıkları gizli değişkenleri 

keşfetmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada öncelikle kapsamlı bir 

literatür çalışması yapıldıktan sonra nicel bir analiz gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın örneklemi 147 işletmede çalışan 950 bireyin oluşturduğu 

verilerdir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda işletmelerin öğrenen 

organizasyon olma yolunda karşılaştıkları 6 gizli değişken keşfedilmiştir. Bu 

gizli değişkenler; vizyon ve iş fırsatları, bilgi yapıları ve bilgi transferi, bilgi 

oluşturma ve edinme, çalışanlar için eğitim programları, iş analizleri ve 

inovasyon desteği olarak belirlenmiştir.  

Gorelick’in (2005) yaptığı çalışmada, öğrenen organizasyonun tanımı 

ve bir organizasyonel öğrenme modeli ile nasıl ilişkili olduğu bilgileri bir 

uygulayıcıyla konuşulmuş ve bu konunun anlamlandırılması amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda, örgütsel öğrenme ve öğrenen örgütler kavramları ile ilgili nitel 

bir görüşme yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, örgütsel 

öğrenme ve öğrenen örgüt kavramının bir arada olması tavsiye edilmiş ve 

öğrenen bir örgüt olarak etkili olabilmek için derin bir öğrenme döngüsüne ve 

sürecin yavaş işlediğinin kabul edilmesine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.  

Çalışma genel olarak bir işletmenin nasıl öğrenen bir örgüt olabileceği ile 

ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Örgütsel öğrenme sürecinde liderliği örgütsel performans üzerinde 

etkisinde örgütsel yeniliğin nasıl bir etkisinin olduğunu araştırma konusu 

yapan Adam ve arkadaşları (2020), bu konuda bir nicel analiz 

gerçekleştirmişlerdir. Kullandıkları anket formu Endonezya’nın farklı 

şehirlerinde yerleşik olan işletmelerde çalışan 320’den fazla üretim çalışanı 

tarafından doldurulmuş ve bu şekilde istatistiksel veriler elde edilmiştir. Elde 
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dilen veriler yapısal eşitlik modellemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan 

istatistiksel analizlerin sonucuna göre, bir liderin tarzının yenilik ve örgütsel 

öğrenme üzerinde örgüte olumlu ve önemli etkilerinin olduğunu ve 

devamında örgütsel yenilik ve örgütsel öğrenmelerinde örgüt performansı 

üzerinde olumlu ve önemli ölçüde etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Uluslararası literatürde örgütsel öğrenme ve öğrenen organizasyon 

kavramlarını inceledikten sonra ulusal literatürde örgütsel öğrenme ve 

öğrenen organizasyon kavramları incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın 

devam eden kısmında ulusal literatürde bir analiz gerçekleştirilmiştir. 

Çakır ve Yükseltürk (2010) tarafından yapılan çalışmada, bilgi 

toplumunda meydana gelen gelişmeler ve bu gelişmeler sebebiyle ortaya 

çıkan üç temel kavram “öğrenen organizasyonlar”, “bilgi ve bilgi yönetimi” 

ve “e-öğrenme kavramlarının tanımları, süreçleri ve birbirleri ile olan ilişkiler 

incelenmiştir. Çalışmada, ulusal ve uluslararası çalışmalar araştırılarak bu 

kavramları içeren teorik bir çözümlemeye gidilmiştir. Ayrıca, son dönemdeki 

rekabetçi ortamda organizasyonların varlıklarını ve etkinliklerini 

sürdürebilmeleri amacıyla bu kavramları sistematik ve devamlı surette hayata 

geçirmelerinin önemine de değinilmiştir. Sonuç olarak bakıldığında, 21. 

Yüzyılda gelişen, değişen ve rekabetin her geçen gün arttığı bilgi toplumunda, 

örgütlerin daha başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla öğrenen 

organizasyon olma yolunda çaba göstermesi gerekmektedir. Çalışmada, bu 

yolda en önemli destekleyicilerin bilgi yönetimi ve e-öğrenme olduğu 

belirtilmiştir. 

Kıngır ve Mesci’nin (2007) hazırladıkları çalışmada, öğrenen 

organizasyon kavramının tarihsel gelişimi, tanımı ve özellikleri gibi 

kavramlara değinilmiştir. Devamında örgütler için öğrenmenin ve öğrenen 

organizasyon olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Öğrenen organizasyonların 

sahip oldukları özelliklerin önemine vurgu yapılarak öğrenen organizasyon 

disiplinleri ve örgütsel öğrenmenin belli başlı öğrenme düzeyleri ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. 

Avcı ve Küçükusta’nın (2009) konaklama işletmelerine yönelik olarak 

yürüttükleri çalışmanın temel amacı, konaklama işletmelerinde örgütsel 

öğrenmenin, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkilerini 

incelemek ve analiz etmektir. Çalışmanın kapsamına Çeşme’de yerleşik olan 

5 adet beş yıldızlı otel dahil edilmiş, literatür taramasının ardından 

örneklemden elde edilen veriler SPSS 13.0 programı ile istatistiksel analize 

tabi tutulmuştur. Öncelikle geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmış, 

ardından hipotez testleri regresyon ve korelasyon ilişkileri analiz edilmiştir. 
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Çalışmanın sonuçlarına göre konaklama işletmelerinde öğrenmenin üç boyutu 

birbirleri ile ilişkilidir, örgütsel öğrenme ve örgütsel bağlılık arasında pozitif 

yönlü, örgütsel öğrenme ve işten ayrılma eğilimi arasında ise negatif yönlü bir 

ilişki vardır. 

Özdevecioğlu ve Biçkes (2012) tarafından yapılan çalışmada, örgütsel 

öğrenme ve inovasyon arasındaki ilişki incelenmek istenmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda, çalışmada öncelikle örgütsel öğrenme ve inovasyon 

kavramları ve bu kavramlar arasında gerçekleşen ilişki üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın devamında ise belirtilen değişkenlerle ilgili yapılan 

araştırmalardan elde edilen bulgular aktarılmıştır. Çalışmanın uygulama 

bölümünde ise örgütsel öğrenme ile inovasyon arasındaki ilişkinin test 

edilmesi amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından belirlenen 

Türkiye’nin en büyük 500 ve en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu 

örnekleminde bir araştırma yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgular, örgütsel öğrenme ile inovasyon arasında anlamlı ve pozitif 

yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Gizir (2008) tarafından yürütülen çalışmada, eğitim planlamacıları ve 

eğitim yöneticilerinin örgütsel değişim sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel 

öğrenme kavramlarının önemine dikkatlerini çekmeyi hedeflemiş ve ayrıca bu 

konuda bir temel bakış açısı belirlemek temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu 

amaçla, çalışmada örgüt kültürünün temel öğeleri olan artifaktlar, değerler ve 

inançlar ve temel sayıltılar ile örgütsel öğrenmenin düzeyleri olan tek, çift ve 

üç döngülü öğrenme, örgütsel değişimin türleri olan birinci, ikinci ve üçüncü 

basamak değişim ile karşılıklı olarak ilişkilenmeleri incelenmiştir. 

Demirel ve Kubba’nın (2014) yaptıkları çalışmada, otomotiv 

sektöründe faaliyette bulunan üç işletmede çalışanlar analiz kapsamına 

alınmıştır. Araştırmada, örgütsel öğrenme ile yenilikçilik arasındaki ilişki 

ortaya konularak örgütsel öğrenme kavramının yenilikçilik kavramına olan 

etkisi belirlenmek istenmiştir. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre, örgütsel 

öğrenme ile yenilikçilik kavramları arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki 

olduğu saptanmış ve örgütsel öğrenmenin yenilikçiliği olumlu yönde 

etkilediği belirtilmiştir. 

Aydoğan ve arkadaşlarının (2011) öğrenen örgütler ile ilgili olarak 

yürüttükleri çalışma kapsamında, Ankara’da faaliyet gösteren bir kamu 

hastanesinde görevli olan 316 çalışandan veri elde edilmiştir. Buradaki amaç, 

araştırmaya dahil olan çalışanların örgütsel öğrenme kapasitesinin 

değerlendirilebilmesidir. Araştırmaya katılan çalışanlardan elde edilen 

verilere göre 5 alt boyut oluşturulmuş ve çalışanların en fazla katıldığı alt 



 
242 FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 2 

boyutun “iletişim” alt boyutu, en az katıldığı alt boyut ise “katılımcı karar 

verme” alt boyutu olmuştur.  

Seçilmiş ve arkadaşlarının (2017) turizm sektöründe faaliyet gösteren 

otel ve yiyecek-içecek işletmelerinin mutfaklarında çalışanlara yönelik olarak 

yürüttükleri çalışmada, çalışanların örgütsel öğrenme yetenekleri ve 

yaratıcılık süreci aşamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çerçevede 

Eskişehir’de bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde ve turizm belgeli 

restoranlarda çalışan toplamda 235 kişiye yönelik bir araştırma yapılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre, mutfak çalışanlarının örgütsel öğrenme 

yetenekleri yaratıcılık süreçlerini olumlu etkilemektedir. Özellikle sistem 

bakış açısıyla örgütlerin öğrenme yeteneklerinin geliştirilmesi ve çalışanların 

yaratıcılıklarını önemli ölçüde etkilemesi sonucu öne çıkan bir sonuçtur. 

Kapu ve Aybas’ın (2008) hazırladıkları çalışmada, örgütsel öğrenme 

yönetimi ve bilgiye dayalı bir model sunulmuştur. Bu modelde işletme 

stratejisi, yapı, kültür, çevre vs. içeren örgütsel öğrenme çerçevesi ve örgütsel 

öğrenme ilişkisinin yanında etkili faktörler de dikkate alınmış ve oluşturulan 

bilgi/öğrenme stratejisi doğrultusunda gerçekleşen örgütsel öğrenme süreci 

örgütsel performans ilişkisi kuramsal olarak sunulmuştur. 

Kaçmaz ve Serinkan (2016), yürüttükleri araştırma kapsamında 

stratejik insan kaynakları yönetimi ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Bu kapsamda yürütülen araştırma, Denizli il merkezindeki 

eğitim kurumlarında yapılmıştır. Araştırmanın toplam örneklem sayısı 525 

kişiden oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, stratejik insan kaynakları 

yönetimi uygulamalarıyla bireysel öğrenme arasında “zayıf kuvvette” pozitif 

yönlü; takım, örgüt ve toplum düzeyinde öğrenmelerle ise “orta kuvvette” 

pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlardan 

hareketle, örgütlerin örgütsel öğrenmeye önem vermeleri ve öğrenen bir 

kurum olmak isteyen eğitim kurumlarının sahip oldukları insan kaynaklarını 

“stratejik” bir bakış açısı ile ele almaları gerektiği vurgulanmış ve devamında 

personel yönetimi uygulamalarının terk edilip stratejik İKY uygulamalarına 

geçmelerinin gerekliliği belirtilmiştir. 

Koç’un (2009) örgütsel öğrenmenin tanımı, yakın terimlerle arasındaki 

ilişki ve ayrımlarını incelediği çalışmasında temel amaç, örgütsel öğrenme 

teriminin tanımlanmasını sağlamak, benzer terimlerle olan ilişkiler ve 

ayrımların netleştirilmesini gerçekleştirmek ve yapılan yazın taraması 

sonucunda, örgütsel öğrenme alanındaki egemen yaklaşım olduğu 

gözlemlenen davranışsal yaklaşımın ana hatlarıyla tanıtılması hedeflenmiştir. 
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Bu bakış açısı ile örgütsel öğrenmenin gerek kurama gerek sürece yönelik 

olmasıyla öğrenen örgüt ve bilgi yönetiminden ayrıldığı vurgulanmıştır.  

Onağ ve Tepeci (2016) tarafından yürütülen çalışmanın temel amacı, 

örgütsel öğrenme kabiliyetinin örgütsel yenilikçilik üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi ve örgütsel öğrenme kabiliyeti ve örgütsel yenilikçiliğin yeni 

ürün ve işletme performansları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma 

verileri, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini yürüten ve 

İSO’nun Türkiye’nin en büyük 1000 üreticisi sıralamasında yer alan 6 firmada 

çalışan 285 orta ve üst kademe yöneticiden elde edilmiştir. Çalışmanın elde 

ettiği bulgulara göre, örgütsel öğrenme kabiliyeti örgütsel yenilikçilik aracılığı 

ile yeni ürün ve işletme performansı üzerinde etkilidir. Ulaşılan bulgular, 

işletmelerin performans ve yeni ürün performanslarını arttırabilmelerinin 

yolunu belirterek örgütsel öğrenme kabiliyetinin artan örgütsel yenilikçiliğe 

bağlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Soran ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan çalışmada, algılanan 

performans üzerinde etkili olabileceği değerlendirilen insan kaynakları 

yönetim süreçlerinin ve örgütsel öğrenmenin etkilerini ve örgütsel 

öğrenmenin, insan kaynakları yönetim süreçlerinin algılanan performansa 

etkisindeki aracılık etkisini incelemektedir. Yapılan araştırma çerçevesinde, 

veriler bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren 18 farklı 

işletmede çalışan, 220 kişiden toplanmıştır. Elde edilen veriler hiyerarşik 

regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları insan kaynakları 

yönetim süreçlerinin algılanan performans üzerinde etkisi bulunduğunu, 

ayrıca örgütsel öğrenmenin insan kaynakları yönetim süreçlerinin algılanan 

performansa etkisinde aracılık etkisinin mevcut olduğunu göstermektedir. 

 

SONUÇ 

21. yüzyılın getirdiği gelişimler ve değişimler, işletmelerin yeni 

düzenlemelere yönelmelerini zorunlu kılmıştır. Özellikle küresel rekabetin 

etkisi ile hızlı bir şekilde gerçekleşen değişim ve gelişim süreci, işletmelerin 

yeni durumlara ayak uydurmalarının önemini ortaya koymuştur. Bu 

gelişmeler ve değişmeler ışığında işletmelerin öğrenme kabiliyetleri 

vurgulanmaktadır. Örgütsel öğrenme ve öğrenen organizasyonlar gibi 

gelişmeler işletmelerin karşı karşıya kaldıkları değişim ve gelişim sürecinde 

önemli destekler olarak görülebilmektedir. İşletmelerin kalıcı bir başarı 

yakalamaları için hem örgüt hem de çalışan düzeyinde öğrenen bir yapıya 

dönüşmesi gerekmektedir.  
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Örgütsel öğrenme, örgüt faaliyetlerinin stratejik bir yapıda işlerlik 

kazanması ile gerçekleşen ve işletmenin rekabet avantajına odaklanan bir 

süreçtir. Stratejik yönetim kapsamında örgütsel öğrenme incelendiği zaman 

işletmenin sahip olduğu stratejiler ve örgüt kültürü gibi belirleyici etkenlerin 

örgütsel öğrenme ile daha yüksek başarılı sonuçlara ulaşıldığı düşünülebilir. 

Bu sürecin işlerlik kazanabilmesi için işletme içerisinde sürdürülen öğrenme 

faaliyetinin bireysel, takım halinde ve örgüt düzeyinde gerçekleşmesinin 

önemi vurgulanmaktadır. Birey düzeyinde başlayan öğrenme süreci, 

bireylerin çalıştıkları takımlara aktarımı ile bir üst düzeye de ulaşır ve en 

sonunda da bütün örgüt öğrenme sürecine dahil edilirse stratejik yönden 

işletmenin rekabet gücü artmaya ve içinde bulunduğu dönemin getirdiği 

olumlu ve olumsuz değişmelere ve gelişmelere uyum sağlamaya daha kolay 

adapte olmaya başlar. Bu sürecin başlangıç noktası işletmede faaliyetlerde 

bulunan bireylerdir. Bireyin öğrenmesi örgütün genel olarak öğrenme 

sürecine girmesinin en önemli noktasıdır. Bu sebeple gelecekte halen 

faaliyetlerine devam etmek isteyen işletmeler çalışanlarına özel öğrenme 

metotları uygulayarak örgütün tamamının gelişmesine katkı sağlamaları 

gerekliliktir. Burada önemli olan kriter bireysel, takım halinde ve örgütsel 

öğrenme düzeylerinin birbirleri ile uyumlu hale getirilerek işletmeye katma 

değer sağlayacak ürünlere yönelmektir. Bu sayede işletmenin performansının 

yükselmesi, uzun ömürlü olması ve karlılık düzeyinin artması beklenebilir. 

Örgütlerde öğrenme süreci, girdi ve çıktının etkisi ile gerçekleşen dönüşümün 

ardından sağlanan geri besleme çerçevesinde ortaya çıkmaktadır (Aydoğan, 

Orhan, Naldöken, Beylik, & Aksay, 2011: 193). 

Örgütsel öğrenme sürecinde öğrenme faaliyeti işletmede çalışan 

bireylerden başlayarak örgüte kadar ulaşmakta iken öğrenen örgütlerde 

örgütün kendisi bir öğrenme sistemi halinde değerlendirilir ve örgütün bütün 

birimlerinin birbiriyle bağlantılı olması sayesinde bütün örgütün gelişimi 

birlikte gerçekleşmektedir. Öğrenen örgütler sahip oldukları etkin öğrenme 

kapasitesi ile başarılı olan ideal bir örgüt tipi olarak düşünülmektedir 

(Aydoğan, Orhan, Naldöken, Beylik, & Aksay, 2011: 196). Öğrenen örgütler, 

yapıları gereği bilgi ile iç içe, kendilerini yenileyen bir gelişim süreci 

içerisinde ve dış dünyaya açık bir görünüm sergilerler. Öğrenen örgütler, 

takım ruhu ile açık ve sınırların üzerinde bir anlayış çerçevesinde 

öğrenmektedirler. Bu tip örgütlerde sadece ne öğrenildiği değil nasıl 

öğrenileceği de değerlendirilmektedir. Yapılan yatırımların amaçlarından 

birisi, endüstrinin öğrenme eğilimi çizelgesinin başında yer almaktır. Öğrenen 

örgütler, rakiplerinden daha süratli ve profesyonel bir öğrenme sergilemekte 
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ve rakiplere karşı önemli bir rekabet avantajı elde etmektedirler. Öğrenen 

örgütler, örgütün temel unsurlarını herhangi bir tehlikeye atmadan risk 

almaktadırlar. Öğrenen bir örgütlerde, yeni projeleri öğrenme isteği olan 

takımlar ve çalışanlar desteklenmektedir (Öneren, 2012: 167-168). 

Bu çalışmada işletmelerin karşı karşıya kaldıkları problemlerin 

çözümünde öğrenmenin etkisine yönelik teorik bilgilere yer verilmiştir. Bu 

bilgiler ışığında, örgütler gerek uzun ömürlü olabilmek gerekse karlı 

olabilmek adına örgüt için öğrenme faaliyetleri ile rekabet avantajlarına sahip 

olabilmektedir. Örgütsel öğrenme uygulamaları bireyden başlayarak takım ve 

örgüt düzeyine yönelmektedir. Bu kapsamda bireylere verilen kişisel gelişim 

ve mesleki gelişim odaklı eğitimler hem bireyin içinde yer aldığı takım 

üzerinde hem de örgüt üzerinde olumlu sonuçların ortaya çıkmasına katkı 

sağlamaktadır. Öğrenen bir organizasyon oluşturulduğunda ise örgüt kültürü 

öğrenme odaklı olmaktadır. Bu sebeple örgüte dâhil olan her birey öğrenme 

sisteminin içerisinde gelişime yönelmekte ve örgütün ihtiyacı olan gelişimi 

sağlayabilmektedir. Örgüt içi yenilikleri destekleyen bir gelişim süreci olan 

öğrenme faaliyeti gerek örgütsel öğrenme uygulamalarında gerek se öğrenen 

bir örgüt oluşturma sürecinde çok önemli bir adım olarak düşünülebilir. 
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