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           ÖNSÖZ 

İşletmelerde bilindiği üzere çok basit bir döngü vardır. Girdi, işlem ve 

çıktı olarak ifade edilen bu döngü iş dünyasının en önemli olgusudur. Tüm 

faaliyetler bu döngü etrafında şekillenir. Her ne kadar bu döngü basit görünse 

de tüm faaliyetler öyle veya böyle bu döngünün bir parçasını etkiler ve 

döngüyü karmaşık hale getirir.  

İşletmelerin temel hedefi olan verimlilik ve bu verimlilik üzerinden 

gelecek karlılığın sağlanması için bu basit ama karmaşık döngünün 

anlaşılması ve karmaşıklığının giderilmesi gerekir. Teknolojideki yenilikler, 

üretimdeki değişimler, müşteri satın alma davranışındaki yeni eğilimler gibi 

birçok parametrenin anlaşılması ve yeniden değerlendirilmesi gerekir. 

Yukarıda sayılan değişimler hem mevcut işletme fonksiyonları değiştirmekte 

hem de yeni üretim ve pazarlama alanları oluşturmaktadır. Bu durum birçok 

araştırmacının aklına farklı sorular ve sorunlar getirmektedir. Teknoloji ne tür 

yeni stratejik yaklaşımlar ortaya çıkarıyor; teknoloji odaklı girişimler 

ekosistemde değişikliklere sebep oluyor mu?  Metaverse bu işin neresinde?  

Covit-19 gibi salgınlar müşteri ve üretim süreçlerini nasıl etkiledi? Tüm 

sektörlerde ortaya çıkan pahalılık (enflasyon), özellikle bankacılık ve yiyecek 

içecek sektörünü nasıl etkiledi. Yabancı uyruklu vatandaşlar bu işin 

neresinde? Konut fiyatlarındaki artışlarda yabancıların etkisi var mı? gibi 

sorular örnek verilebilir.  

Yukarıda bahsi geçen sorular ve sorunlar, girdi-işlem- çıktı 

döngüsünü karmaşıklaştırdığı gibi aynı zamanda da zenginleştirmektedir. Bu 

bağlamda ortaya çıkan “sosyal bilimlerde güncel araştırmalar” eserimiz son 

zamanlarda yapılması gerektiğine inandığımız, birbiriyle ilişkili araştırmaları 

bir bütün olarak ele almakta ve okuyucularına sunmaktadır. Eserdeki 

araştırmalar yukarıda sayılan soru ve sorunlara çözüm önerileri sunması 

bakımından oldukça önemlidir.  

Bu eserin Sosyal bilimlere özellikle de işletme literatürüne hem teorik 

hem de uygulama alanlarında büyük katkılar sunacağı ve yukarıdaki soru ve 

sorunlarla ilgili çalışmaları teşvik edici nitelikler taşıyacağı düşüncesindeyiz. 

Bu açıdan, kitabın oluşturulmasında emeği geçen tüm akademisyenlere ve bu 

eserin yayımlanmasına vesile olan İKSAD yayınevi yönetimine ve 

çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. 

Editörler 

Prof. Dr. Mücahit ÇELİK 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir AYDIN 
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GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın hemen başında meydana gelen I. Dünya Savaşı’nda 

dokuz milyona yakını ölü, yirmi bir milyondan fazlası yaralı olmak üzere 

toplamda otuz yedi milyon insan etkilenmiştir. Bu büyük felaketin hemen 

akabinde II. Dünya Savaşı başlamış ve dünya genelinde sadece altmış milyon 

insan hayatını kaybetmiştir. Birbiri ardına meydana gelen bu iki büyük 

yıkımın dünyaya toplam bilançosu ise yüz milyon insanın hayatını 

kaybetmesidir.  Ancak savaşın etkisi ne yazık ki yaşanan yıkımlar, ölümler ve 

küresel salgınlar gibi felaketlerle sınırlı kalmadı. Savaş süresince hayatını 

kaybetmemiş milyonlarca insan on yıllar boyunca açlık, sefalet ve sevdiklerini 

kaybetmenin derin acısını yaşayarak yaşamlarını sürdürdü. 1945 yılında biten 

II. Dünya Savaşı’nın etkilerinin 1990’lı yıllara kadar devam ettiği 

düşünüldüğünde bu yaraların yeni kapandığı ve insanların yeni yüzyıl ile 

hayata tekrardan sarıldıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Savaş, elbette ki savunulacak ya da desteklenecek bir olgu değildir. 

Ancak savaş koşullarında ülkeler tüm maddi ve entelektüel kaynaklarını 

savunma, iletişim, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda yoğunlaştırmaktadır. Bu 

durum ise bu alanlardaki teknolojik gelişmelerin hızla gelişmesine neden 

olmaktadır. Örneğin ilk radar modeli 1935 yılında Robert Watson-Watt 

tarafından düşman uçaklarının hava sahalarına girişlerini önceden tespit 

edebilmek amacıyla keşfedildi (Britannica, 2022, April 9). Savaş sırasında 

savaşan ülkelere fayda sağlaması amacıyla keşfedilen bu teknoloji, Percy 

Spencer’in radar yanında dururken cebindeki çikolatasının eridiğinin fark 

etmesiyle ise hayatımıza mikrodalga fırın olarak girdi (AHF, 2022). Bugün 

hayatımızdan çıkartmanın neredeyse imkansız olduğu internet ise, 1960’lı 

yıllarda ABD Savunma Bakanlığı tarafından savaş durumlarında hızlı 

haberleşmeyi sağlamak amacıyla geliştirilen ARPANET projesinin 

hayatımıza olan katkısıdır.  

Savaşların insanlar üzerindeki derin etkilerinin görülmesi ve ülkelerin 

savaşların bir çözüm olmadığını fark etmesiyle birlikte günümüzdeki 

değişimlerin ilk tohumları da atılmış oldu. Bilgi ve iletişim teknolojileri başta 

olmak üzere telekomünikasyon ve sağlık gibi alanlarda meydana gelen 

gelişmeler toplumların refah seviyesini yükseltmiş; artan refah seviyesi de 

bilimsel çalışmaların daha da hızlanmasına neden olmuştur. Özellikle 20’nci 

yüzyılın son çeyreği ile birlikte savaş etkilerinin yok olmaya başlaması, 

teknolojik ilerlemeler ve alım gücü artışı sayesinde tüketicilerin istek ve 

beklentilerinde değişimler yaşanmış, ekonomik sınırlar ortadan kalkarak 

dünya tek bir pazar haline gelmiştir.  
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Küreselleşme, yani mesafelerin ortadan kalkarak ülkelerin ve 

insanların birbirlerine yakınlaşması, birbirleri ile ekonomik ve sosyal 

etkilerinin gelişmesi sonucunda tüm dünyadaki ürünler, fikirler, kültürler ve 

dünya görüşleri benzer hale gelmeye başladı. Bu durum işletmeler için 

müşteri gruplarının çoğalması, teknolojik gelişmeler sayesinde maliyet 

düşüşleri, verimlilik ve etkililik artışları gibi yeni fırsatlar sunmuş olsa da 

beraberinde bazı tehdit unsurlarını da getirmiştir. Bu tehdit unsurlarından ilk 

ve en önemli olanı ise, hiç şüphesiz, yerel rekabetin küresel rekabete 

evrilmesi, tüketici isteklerinin karmaşıklaşması ve hızla değişmesidir (Turulja 

ve Bajgoric, 2018; Hosseini ve Sheikhi, 2012; Bhatt vd., 2010; Vecchiato, 

2015).  

20’nci yüzyılın son dönemine kadar “ne üretirsem onu satarım” 

düşüncesi pazarın küreselleşmesiyle birlikte “müşterim ne isterse onu 

satmalıyım” mantığına dönüşmüştür. Günümüzde herhangi bir piyasada var 

olan bir firma, müşterilerinin istek, arzu, ihtiyaç ve beklentilerini; yine 

müşterilerinin istediği/beklediği kalite, fiyat ve performans ile sunamaz ise 

varlığını devam ettiremeyecek ve yok olacaktır. Dünyanın küreselleşme ile 

tek bir pazar haline gelmesi ve müşterilerin yerel değil global ölçekli olması 

firmaları daha da gelişmiş ve piyasa dinamiklerinin her an değiştiği bir 

ortamda mücadele etmeye zorlamıştır. Örneğin mahallemizdeki bir 

kuruyemişçinin rakibi bundan 20 yıl önceye kadar diğer mahalledeki 

kuruyemişçiyken bu rekabetin boyutu günümüzde tüm dünyaya yayılmıştır. 

Günümüzde online sipariş yöntemleri, marketlerin sunmuş olduğu eve teslim 

fırsatları ve ölçek ekonomisi sayesinde girdi maliyetlerini minimum seviyeye 

indiren küresel perakende zincirleri mahalle kuruyemişçisinin artık en azılı 

rakipleridir.  

21’nci yüzyıl ya da diğer ismi ile teknoloji çağı beraberinde 

küreselleşmeyi, küreselleşme ise bilgi transferinin gücü ile dinamizmi 

getirmiştir. Teknolojik ilerlemeler sonucunda sektörlerin dinamikleri giderek 

daha belirsiz ve çalkantılı hale gelmektedir. Bu çalkantılı ortamlar ise tahmin 

edilmesi zor belirsizlikler ve değişikliklerin ortaya çıkmasına (Liu, 2013) ve 

firma performansının hem olumlu hem de olumsuz şekilde etkilenmesine 

neden olmuştur (Kafetzopoulos vd., 2020). Çünkü yüksek belirsizliğin olduğu 

bir sektördeki ürün tercihlerinde, müşteri ihtiyaçlarında, kullanılan 

teknolojilerde ve rekabet hamlelerinde sıklıkla değişimler yaşanacaktır (Wang 

vd., 2015). Yaşanan bu değişimleri öngörebilen ve değişimlere karşı stratejik 

adımlar atabilen firmalar, sürdürülebilir rekabet avantajı elde edecek ve 

varlıklarını devam ettirecektir (Clercq vd., 2018; Dean ve McMullen 2007). 
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Değişen koşullara ayak uyduramayan işletmeler ise zamanla varlıklarını 

kaybedecektir. Varlıklarını devam ettirmek isteyen işletmeler pazar ve 

müşterileri başta olmak üzere sektör içerisindeki her türlü değişime hazır 

olmalı ve rekabet odaklı yenilikçi stratejiler geliştirmelidir. 

Firmalar varlıklarını ve sürdürülebilir rekabet avantajlarını devam 

ettirebilmek için geçmişe oranla günümüzde daha yoğun ve kaotik bir çevrede 

mücadele etmek zorundadır. Bu nedenle işletmeler müşterilerin talep ettiği 

ürün ve yeniliklere yönelik zamanında ve hızla cevap verebilmek için 

kapasitelerini yönetmeli ve çalkantılı çevre koşullarında işletmelerin 

sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesine imkan tanıyacak çevre 

dinamiklerine uygun yetenekleri geliştirebilmelidir Peki ama işletmeler bu 

kadar bilinmezlik faktörünün bir arada bulunduğu ve tüketici isteklerinin anlık 

değiştiği global bir pazarda bunu nasıl başaracaklar?  Bu ve benzeri soruların 

cevabını verebilmek için çevresel türbülans kavramını ve bu kavramın 

firmalar üzerindeki etkileri günümüzde daha da önem kazanmıştır.  

İlerleyen bölümlerde modern dünyanın standart özelliği olarak 

karşımıza çıkan çevresel türbülans faktörünün özelliklerinden, firmalar 

üzerindeki etkilerinden ve firmaların bu tür koşullarda hangi adımları atması 

gerektiğine dair bilgiler sunulacaktır.   

1. REKABET, TEKNOLOJİ VE PAZAR DENKLEMİ: 

ÇEVRESEL TÜRBÜLANS 

Çevresel türbülans, sektörde ürün ya da hizmet geliştirme sürecinin 

herhangi bir aşamasında risk oluşturan, öngörülemeyen ve teknoloji, rekabet 

ya da pazar değişimleri ile karakterize edilmiş ortamlardır (Calantone vd., 

2002). Kısaca işletmelerin dış çevresinde meydana gelen, önceden tahmin 

edilemeyen ve firma dinamiklerinin kökten değişmesine neden olan çevresel 

türbülansın literatürde genel kabul görmüş ortak bir tanımı bulunmamaktadır. 

Literatürde yaygın olarak kullanılan tanımlara baktığımızda çevresel türbülans 

Jaworski ve Kohli (1993)’ye göre, endüstri içindeki ve teknolojideki değişim 

oranı; Wang vd. (2015)’e göre ürün tercihlerinde ve müşteri ihtiyaçlarında, 

ürün ve üretim teknolojileri ile rekabet ortamındaki sık ve öngörülemeyen 

değişim; Staniec (2018), Wong (2014), ve Tsai ve Yang (2014)’e göre ise 

müşteri istek ve arzularındaki değişimler, teknolojideki ilerlemeler ve 

rekabetin hızla ve tahmin edilemez ölçüde değişimi şeklinde tanımlanmıştır.  

Çevresel türbülans bünyesinde birden fazla faktörü bulundurduğu için 

literatürde üç alt başlık altında incelenmiştir. Pazar Türbülansı, müşterilerin 

tercihlerindeki değişim ve istikrarsızlığı (Kohli ve Jaworski, 1990); 
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Teknolojik Türbülans, sektördeki teknolojilerin ilerleme oranı ve değişim 

seviyesini (Jaworski ve Kohli, 1993); Rekabet Yoğunluğu ise, pazar 

içerisindeki rekabetin derecesini ve rekabetin öngörülebilirlik oranını ifade 

etmektedir (Jaworski ve Kohli, 1993; Chan vd., 2012; Tsai ve Yang, 2013). 

Üretim süreçlerindeki teknolojik gelişmeler, süreç yenilikleri, 

tedarikçi ilişkileri, teknolojik gelişmeler, küreselleşme, artan refah seviyesi, 

müşteri beklentilerinde yaşanan değişimlerin dinamikliği, endüstriyel 

eğilimler ve hükümet politikaları gibi faktörler çevresel türbülansın daha da 

yoğun yaşanmasına neden olmaktadır. Günümüzde sektör yapısının yerelden 

globale dönmesi dış çevreyi daha karmaşık ve bilinmez hale getirmiştir. Bu 

karmaşıklık ve bilinmezlik ise yöneticilerin örgütsel çevre hakkındaki bilgileri 

tam olarak toplama, işleme ve anlama konusunda yetersiz kalmasına 

(Vecchiato, 2012) ve yönetsel karar verme süreçlerinin derinden 

etkilenmesine sebebiyet vermiştir (Costantini ve Zanin, 2018). Ayrıca 

firmanın dış çevresinde meydana gelen yıkıcı değişikliklerin sıklığı ve hızı da 

istikrarlı firma yapısının bozulmasına yani çevresel türbülans yoğunluğunun 

artmasına neden olmuştur. Sonuç itibariyle, firmanın gelecekteki hamle ve 

stratejilerinden sorumlu olan karar vericilerin, teknolojik değişimler, müşteri 

tutumları ve rakiplerinin gelecekteki hamleleri hakkında bilgi sahibi 

olamaması firmanın başarılı ve sürdürülebilir olmasını engelleyecektir. Bu 

nedenle artan çevresel türbülans faktörleri ile mücadele edebilmek için 

firmalar, belirsizlikleri en az seviyeye indirecek stratejik adımları hayata 

geçirmelidir. 

Belirsizlik durumlarında firmaların neler yapması gerektiği ya da 

diğer bir ifade ile türbülans koşullarında atılacak adımların neler olacağı, 

sanılanın aksine çok daha zor ve karmaşık bir planlama gerektirmektedir. 

Çünkü çevresel türbülansı oluşturan 3 alt başlığın her biri birbirinden 

bağımsız faktörler değildir. Ojha vd. (2021) çalışmasında her bir faktörün 

kendi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu 

bulgu bize, yoğunluğu ve türü ne olursa olsun sektör içerisinde yaşanacak 

türbülansın kısa-orta ve orta-uzun vade de birbirini tetikleyerek daha yoğun 

türbülansların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceğini göstermektedir. 

 Bu durumu aslında şöyle örneklendirebiliriz. Bir kalem üreticisiniz 

ve koyu renklerin hakim olduğu ürünleri piyasaya sunuyorsunuz. Ancak 

müşterilerinizi renk tercihlerinin değiştiğini ve daha canlı renklerle üretilen 

kalemlerin piyasada tercih edildiğini fark etmeye başladınız. Bu senaryoya 

göre müşterileriniz piyasa türbülansının doğmasına neden olmuştur. Kalem 

üreticisi olan siz ise, piyasada müşteri tercihlerinde yaşanan bu değişime karşı 
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hamle yapabilmek için attığınız her yeni adım ile endüstri rekabet 

yoğunluğunun doğmasına neden olacaksınız. Bu örnekleri çeşitli varsayım ve 

senaryolar ile geliştirmek mümkün ama Nokia’nın piyasa içerisinde yaşadığı 

çevresel türbülansa değinmek, çevresel türbülansın önemini daha da gözler 

önüne serecektir.  

2. BİR DEVİN YIKILIŞI: TEKNOLOJİK TÜRBÜLANS 

21’nci yüzyıl ya da diğer ismi ile teknoloji çağında yaşanan hızlı 

teknolojik gelişmeler, firmaların teknolojik türbülans faktörü ile daha da karşı 

karşıya kalmasına neden olmaktadır (Liu, vd., 2016). Teknolojik türbülansın 

beraberinde getirdiği avantaj ve dezavantajlara yönelik pek çok farklı olay 

günümüze kadar yaşanmış olsa da Nokia firmasının cep telefonu sektöründe 

yaşattığı ve yaşadığı teknolojik türbülans en dramatik olan gerçek hikayedir.  

Nokia firması 1865 yılında Finlandiya’da kurulmuş olan çokuluslu bir 

teknoloji ve telekomünikasyon şirketidir. Şirket ilk yılarında kağıt hamuru 

üreten bir fabrika olarak faaliyet göstermiş olsa da 1960’lı yılların sonuna 

kadar telefon ve elektrik kablosu ile kauçuk gibi maddeleri üretmiş ve bu 

alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu tarihten sonra mobil radyo, telefon 

radyoları, kondansatörler vs. gibi alanlarda üretim hatları kurmuş; 1990’lı 

yıllar itibariyle de cep telefonu alanına daha da yoğunlaşmıştır.  

Nokia, 2000’li yıllara gelindiğinde cep telefonu piyasasının lideri 

konumundaydı. Dünyanın en büyük cep telefonu ve akıllı telefon satıcısı 

konumunda olan Nokia, bugün kullandığımız mobil altyapılarının atası olarak 

kabul edilen GSM, 3G ve LTE standartlarının geliştirilmesinde de önemli 

katkılar sunmuştu. Nokia, 1996 yılında dünyanın en çok satan telefon markası 

olduğu gibi 2003 yılında çıkarttıkları 1100 modeli ile halen dünyanın en çok 

satılan cep telefonu unvanını korumaktadır. O yılların cep telefonu devi olan 

Nokia’nın en büyük rakipleri ise Samsung, Ericsson, Motorola ve Sony gibi 

markalardı. Bugün ise sadece Samsung cep telefonu pazarında varlığını 

sürdürmeye devam ediyor. Peki ama dönemin en iyi ve piyasanın lideri olan 

Nokia, nasıl oldu da bir anda bu liderliğini kaptırdı ve bugün adı bile 

hatırlanmıyor? 

Dünyanın ilk GSM araması 1991 yılında dönemin Finlandiya 

başbakanı tarafından Nokia’nın üretmiş olduğu telefon ile gerçekleştirildi ve 

1992 yılında ise Nokia tarafından dünyanın ilk kişisel kullanıma uygun cep 

telefonu piyasaya sunuldu. Nokia böylece, kimsenin daha önce hayal bile 

edemeyeceği teknolojileri bir paket halinde müşterisine sunmayı başarmıştı ve 

artık bu alandaki teknolojiye yön veren bir lider idi.  
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Nokia endüstriye öylesine bir başarı ve yıkıcı inovasyon getirdi ki, 

diğer rakipler Nokia’nın başlattığı teknolojik türbülansın yoğunluğu nedeniyle 

büyük bir bilinmezlik içerisine düştü ve uzun bir süre Nokia’nın bir sonraki 

hamlesini tahmin dahi edemedi. Bu durum zamanla Nokia’nın daha da 

büyümesine, rekabette tekel konuma gelmesine ve yarattığı türbülans ile diğer 

rakiplerini geride bırakmasına imkan tanıdı. Fakat Nokia, kendisine başarı 

sağlayan teknolojik türbülansın ve müşteri beklentilerinin bir gün kendisini de 

derinden etkileyebileceğini hiç düşünmedi. Çünkü şirket yöneticilerine göre 

kendi ürettikleri ürünler tam istedikleri işletim yapısına ve kaliteli bir 

kameraya sahipti. Ayrıca müşteriler Nokia markasına çok sadıktı ve ondan 

daha iyi bir firma bulmaları imkansızdı. 

Amerika merkezli Apple firması, Nokia’nın cep telefonu sektöründe 

ortaya koyduğu teknolojiyi yakalamak yerine yıkıcı (radikal) inovasyon ile 

pazara giriş yapmayı hedefledi ve ilk adım olarak ilk iPhone modelini 2007 

yılında tanıttı. 2007 yılında Nokia cep telefonu pazarının %50’sinden 

fazlasına sahipken iPhone ise sadece %5’lik bir payı elinde tutuyordu. Bu 

durum Nokia’yı endişelendirmiyordu ancak ortaya çıkması muhtemel bu 

rekabetten geri kalmamak için 2008 yılında Microsoft ile yaptığı anlaşma ile 

işletim sistemini Microsoft Phone olarak değiştirdi. Böylece iOS işletim 

sistemi ile mücadeleye devam edebilecekti. Ancak Nokia yöneticileri en 

önemli kuralı unuttu: “Öngörülemeyen ortamlarda sahip olunan avantajlar 

kısa ömürlüdür.” 

 

Resim 1: Nokia Firmasının Yıllar Bazındaki Piyasa Payı 
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Apple firmasının ürettiği iPhone, dönemin ilk dokunmatik cep 

telefonu idi. Bu başlı başına bir devrim olmakla birlikte iPhone 

kullanıcılarına; tek tuş ile tüm cep telefonu fonksiyonları kullanma, 3.5 inçlik 

boyutu ile daha geniş ekran, iTunes uyumu ile daha efektif müzik dinleme, 

Wi-Fi desteği ve Instagram, Facebook gibi sosyal medyalara kendi 

uygulamaları üzerinden ulaşım imkanı tanıyordu. Nokia ise kendi Symbian 

uygulamasını kullanan, tuşlu, sosyal medya uygulamalarını desteklemeyen bir 

cep telefonu idi. Kısacası müşteriler için Nokia devri sona ermeye başlamıştı. 

2013 yılına gelindiğinde ise Nokia, Apple’a yenildi ve şirket Microsoft’a 

satıldı.  

Çevresel türbülans pek çok tehdit ve fırsatı beraberinde getirdiği gibi 

çevre dinamizmi yakından takip edilmediğinde yıkıcı bir faktör de 

olabilmektedir. Nokia örneğinde görüldüğü gibi sektör içerisinde yoğun bir 

teknolojik türbülans yaşanmıştır ve piyasa derinden etkilenmiştir. Nokia ilk 

zamanlar bu türbülansı kendisi için avantaj olarak kullanmışken zaman 

içerisinde avantajlı konum Apple’a geçmiş ve aynı türbülans Nokia’nın 

sonunu hazırlamıştır.  

Ancak bir anda Nokia gibi sektörü derinden etkileyecek türbülans 

yaratmak ya da Apple gibi bu yoğun türbülansı lehine çevirmek ne yazık ki 

göründüğü kadar kolay değil. Rekabetin yoğun olduğu, bilinmezliğin kol 

gezdiği iş dünyasında firmaların varlıklarını devam ettirmesi, yaşanan 

değişimlere adapte olması ve değişen ürün taleplerini hızla karşılayabilmesi 

mümkün değildir. Piyasa içerisinde bir firma tarafından yeni bir ürün 

geliştirildiğinde diğer firmaların tamamı bu ürünün benzersiz bir muadilini 

yapmaya başlar. Bu da türbülansın daha da artmasına neden olur. Yaşanan bu 

kısır döngü nedeniyle şirketler arasında korku yaşanmaya başlar ve firmalar 

rekabet konumlarını kaybetmemek için daha çok kaynak ve zaman harcamaya 

odaklanır (Baba vd., 2017; Lin, 2017). Özetlemek gerekirse bu tür durumlarda 

firmalar için panik havası yaşanmaya başlar.  

Bu tür ortamlar bireyler üzerinde yüksek baskıya sebebiyet verir ve 

firma çalışanlarını derinden etkiler. Çünkü işletmeler her ne kadar tüzel 

kişiliklere sahip olsa da; asıl başarı tepe yöneticisinden başlayarak 

organizasyon şemasının en altında bulunan çalışana kadar yapılan bireysel 

başarılarla büyümekte ve gelişmektedir. Bu nedenle bu tür bilinmezlik ve 

baskılar çalışanları da derinden etkilemektedir (Arnaout ve Esposito, 2018). 

Oldukça çalkantılı bir ortamda firma çalışanları korku ve endişe gibi olumsuz 

duygulara, nispeten daha çok sahip olacaktır.   
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Öte yandan çevresel türbülans, takipçi firmalar açısından tamamen 

kötü bir durum olarak da düşünülmemelidir. Hızlı değişimler ve yüksek 

belirsizlik firmalara geleneksel endüstri sınırlarının dışına çıkılması 

konusunda imkan tanır. Firmalar ancak bu zamanlarda risk almaya odaklıdır. 

Çünkü her şeyin stabil gittiği koşullarda firmalar risk almayı önemsiz ve 

gereksiz görecektir. Ayrıca firmalar, sektör içerisinde yaşanan türbülanstan 

olumsuz şekilde etkilenerek pazarlarını değiştirebilir, yeni ürün ya da 

hizmetler geliştirebilir ve/veya müşteri gruplarında değişime gidebilir. Tüm 

bu fonksiyonlar olumsuz sonuçlar gibi gözükse de, temelde hem firmanın hem 

de sektörün gelişmesine imkan ve katkı sağlayacak sonuçlardır (Wang vd., 

2021). 

 

3. SONUÇ: DEĞİŞİM ÇAĞINA ODAKLANMA 

Çevresel türbülansın ortaya çıkmasına neden olan en temel faktör 

dünya genelinde hızla değişen ortam, müşteri talebi ve teknolojik gelişime 

ayak uydurmaya çalışan firmaların ortaya koymuş olduğu ilerlemelerdir. 

Firmalar müşteri taleplerine ve değişen dünyaya ayak uydurmak için mevcut 

pazar ve teknolojik bilgilerini yenilemeye çalışırken aslında çevresel 

türbülansın daha da yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bir süre sonra artan 

çevresel türbülans ise sektör içerisinde istikrar ortamın doğmasına da 

sebebiyet vermektedir. 

Endüstri dinamiklerinin bir anda, öngörülemez şekilde ve yüksek 

oranda değişmesi, firmaların stratejilerini değiştirmeye zorlamaktadır. Bu 

koşullar küçük ölçekli firmalar için birer tehdit unsuru haline gelirken, büyük 

firmalar nispeten daha fazla fırsata sahip olmaktadır (Niazi vd., 2019). Ama 

bu, büyük ölçekli firmaların tamamen şanslı, küçük ölçekli firmaların şanssız 

olduğu anlamına da gelmemelidir. Çünkü firma büyüklüğü çevresel 

türbülansın yoğunluğu ile yakından ilgilidir. Uluslararası, çok uluslu ya da 

yerel piyasada daha büyük ölçekli firmalar, küçük ölçekli firmalara oranla, 

daha yoğun, fazla sayıda ve çeşitli türbülans türleri ile mücadele etmek 

zorundadır (Shabbir vd., 2021). 

Günümüzdeki tüm sektörlerin standart bir şekilde maruz kaldığı 

çevresel türbülans faktörleri büyük risk ve zorlukları beraberinde getirdiği için 

firmaların öncelikle bu dinamik koşullara ayak uydurması gerekmektedir. 

Bunun içinde firmalar, mevcut bilgilerini en iyi şekilde kullanıp müşterilerine 

ürün/hizmet sunmak yerine; bilgi sistemlerini en iyi şekilde kullanmalı, yeni 

bilgilere odaklanmalı ve benzersiz bilgilere erişebilmek için bilgi kaynaklarını 

çoğaltmalıdır (Tsai ve Huang, 2008; Yasmeen vd., 2020; Turel vd., 2017). 
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Nitekim Wallace vd. (2010)’da çalışmasında çalkantılı ortamlarda faaliyet 

gösteren firmaların, düşük türbülanslı ortamlarda faaliyet gösteren firmalara 

kıyasla, daha fazla bilgi kullanmaları ve daha fazla alternatif geliştirmeleri 

gerektiğini belirtmiştir.  

Bilgiye ulaşım ve bilgi kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik atılacak 

stratejik adımlar, temelde, her çeşit organizasyon yapısına sahip olan 

firmalarda kurgulanabilir. Ancak günümüz dinamik değişimlerine en rahat ve 

hızlı cevap verebilmek için, firmaların dinamik bir altyapıya sahip olması 

gerekmektedir (Schneider vd., 2016). Bu anlamda çevik organizasyon yapısı 

günümüz firmaları için daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü çevresel 

türbülans faktörlerine karşı başarılı yanıt verebilmek, firmanın örgütsel yanıt 

verme kapasitesi, örgütsel öğrenme kapasitesi, yenilik kapasitesi ve 

entelektüel sermaye yapısına bağlıdır (Shabbir vd., 2021). Bu faktörler 

sonucunda firma pazardaki risk ve fırsatları hızla öngörebilecek, bu fırsatlara 

yönelik adımlar atabilecek ve her bir değişim unsuruna hızla adapte olabilecek 

keskin bir ağ yapısına sahip olacaktır (Abbas ve Hassan, 2017). Bu tür yapılar 

sayesinde, firmalar tüm çalışanlarının entelektüel sermayesine ihtiyaç 

duyduğunu göstererek, ortak bir amaç duygusunun yaratılmasını da 

sağlayabileceklerdir.  

Yüksek derecede belirsizliğe sahip ortamlarda çevre dinamiklerine 

uyumlu bir şekilde organizasyonu sürdürmek için fiziksel kaynaklar kadar 

bireysel yeteneklerde önemlidir. Bu tür koşullarda entelektüel sermaye, 

fiziksel kaynaklardan daha fazla esneklik göstereceği için finansal performans 

artışında anahtar bir rol üstlenmektedir (Nhon vd., 2020). Türbülans 

koşullarındaki bir firma bu belirsizlikten kurtularak doğru adımları atabilmek 

için entelektüel sermayeye daha çok ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla çevresel 

türbülans insan kaynaklarından beceri, yetenek ve bilgi edinilmesi amacıyla 

bireyleri daha yaratıcı olmaya yöneltir (Gemici ve Zehir, 2021). Bu nedenle 

firma bünyesinde kurulacak bilgi ve beceriye dayalı ödüllendirme sistemleri 

sayesinde hem bireylerin örtük entelektüel sermayelerine ulaşılabilecek hem 

de çalışanların sürekli motivede edilerek çevresel türbülans belirsizliklerinin 

en az seviyeye çekilmesi sağlanacaktır (Lopez-Cabrales vd., 2017). 

Firmanın organizasyon yapısı ile bilgiye ulaşmaya imkan tanıyacak 

örgütsel yapıların kurulması sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur 

ise inovatif bakış açısının tüm çalışanlar nezdinde yayıldığından emin 

olunmasıdır (Yulianto, 2021; Ogbeibu vd., 2020). Çevresel türbülans üç alt 

başlıktan oluşuyor olsa da 21’nci yüzyılın temel dinamiği teknolojik 

değişimler sonucunda oluşan müşteri talep değişimleri ile rakipler arasındaki 
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rekabetin derecesidir. Bu nedenle mevcut müşterilerde sadakat, yeni 

müşterilerde ise değer algısı yaratmak isteyen firmalar inovatif çözümler, 

ürünler ve hizmetleri hızlı şekilde pazara sunmaya odaklanmalıdır (Dost vd, 

2019). Unutulmamalıdır ki bugün “yüksek rekabet” diye ifade ettiğimiz temel 

argüman, müşterilerin çok fazla alternatif ve seçenek arasında kalarak 

kendisine en yakın ürünü seçme sürecidir. Dolayısıyla firmalar rakipleriyle 

kıyaslandığında süreç, ürün/hizmet, pazarlama, ambalaj ya da dağıtım gibi 

farklı kanallarda inovatif farklar yaratmalıdır. İnovasyonu firma bünyesine 

adapte etmek; ürün/hizmetlerin eskimemesi ve her daim müşteri gözünde 

güncel kalabilmek içinde önemli bir parametredir (Liu vd, 2019).  

Hem inovasyon hem de çeşitli bilgi kaynağına ulaşım aşamasında 

önemli bir faktör olarak ise karşımıza müşteri katılım kavramı çıkmaktadır. 

Müşteri katılımı, firmaların ürün/hizmet süreçleri içerisinde müşterilerine yer 

vermesi ve müşteri fikirlerine birebir ulaşarak ürün/hizmetlerini geliştirme 

süreci olarak tanımlanmaktadır. Zhou vd. (2005) yeni ürün performansının 

başarısızlıkla sonuçlanmasının ardında, firmaların stratejik yönelimlerinde 

müşteri katılımını gözardı etmesi olduğunu ifade etmiştir. Witell vd. (2014)’e 

göre ise müşteri katılımı en çok fikir aşamasında önemli bir parametredir. 

Müşterilerden gelen bu değerli bilgilerin ilk aşamada elde edilmiş olması 

başarılı inovatif çalışmaların anahtarı niteliğindedir. Bu sayede de firmalar 

yeni ürün geliştirme süreçlerine daha güvenli şekilde adım atabilecektir 

(Morgan vd., 2019). Özellikle pazar dinamiklerinin hızla değiştiği bir ortamda 

müşteri katılımına dikkat etmek, kaynakların daha efektif şekilde 

kullanılmasına da imkan tanıyacaktır.  
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  GİRİŞ 

Modern iş dünyasının teknoloji ve müşteri tabanlı değişmesi, 

firmaları daha yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirerek sektör nabzını yakından 

tutmaya itmektedir. Son 20 yılda dünya ekonomisinde emek yoğun imalattan 

uzaklaşma, verimlilik odaklı çalışmalara yoğunlaşma ve tabana yayılmış yeni 

ekonomi modellerin oluşturulması adına Ar-Ge ve inovasyon odaklı 

çalışmalara hız verilmiştir. Uluslararası konjonktürde bu hedefleri 

gerçekleştirmek ve bu alandaki ilerlemeleri hızlandırmak için teknoparklar 

(ülkemizdeki yaygın ismi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri -TGB) önemli 

görevler üstlenmektedir.   

Teknoparklar, sanılanın aksine, yeni bir kavram değildir ve iş 

dünyasında 20 yılı aşkın bir süredir bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın 

bitmesinin ardından ilk örneklerinin oluşmaya başladığı teknoparklar temelde 

üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşları ile bir arada araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesine imkân tanıyan, katma değerli 

ürünlerin ortaya çıkması için gerekli ekosistemi yaratan ve paydaşlar arası 

bilgi ve teknoloji paylaşımının (teknoloji transferinin) gerçekleşmesine imkan 

tanıyan kurumlardır (IASP, 2022).  

Teknoparkların temelde 2 amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Ar-

Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar yürüten ve belli bir olgunluk seviyesine 

ulaşmış firmalara teknoloji ve bilgi transferi vasıtasıyla daha fazla yetkinlik 

kazandırmak, yeni araştırma olanakları yaratmak ve radikal inovasyonun 

öncülüğünü sağlamak. İkincil amaç ise henüz filiz aşamada olan girişim 

fikirlerine erişmek, bu fikirleri doğru mentörlük / koçluk ve eğitim 

programları ile büyütmek ve Start-Up / Spin-Off firmaların doğru gelişim 

süreci yaşamalarına yardımcı olmaktır.  

Teknoparklar bünyelerinde taşıdıkları bu önemli 2 amaç nedeniyle 

gerek ülke ekonomileri gerekse de dünyadaki inovasyon ekosistemi için 

önemli kilit noktada yer almaktadır. Çünkü teknoparklar, ülkelerin Ar-Ge 

beyinlerinin bir arada bulunduğu ve yeni yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi olan 

birer anahtar rol oynayan yetkin kişilerin bir arada bulunmasına, bu kişilere 

hızla ulaşılmasına ve yaratılan ekosistem sayesinde çok daha efektif ve 

verimli bir yaratıcılığın kapısının aralanmasına imkân tanımaktadır. Bu 

durumu tek bir kelime ile özetlemek gerekirse teknoparklara, “Entelektüel 

Sermaye Bankaları” ismi verilebilir. Dolayısıyla ülke girişimciliğinin 

geliştirilmesi ve örgütsel değişimlerinin başlangıç noktaları olarak 

teknoparklar konumlandırılabilir (Ferreira ve Ratten, 2017).  
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Girişimcilik ve örgütsel değişim üzerine literatürde pek çok çalışma 

bulunsa da bu çalışmaların çoğu örgütsel davranış alanında kaleme alınmıştır 

(Anggadwita vd., 2016). Bu çalışmalar ortaya yenilikçi liderliğin nasıl teşvik 

edilmesi gerektiği ve yeni ürün geliştirme stratejilerinin ne olması gerektiğini 

vurgulamıştır ancak ekosistemin önemi ya da ekosistem içerisindeki 

zorluklara yönelik yapılan çalışmalar çok sınırlı kalmıştır. Oysaki başarılı 

çıktıları arttırabilmek için girişimcilere sunulan alanların doğru şekilde 

kurgulanmış olması gerekmektedir (Ratten ve Tajeddini, 2017). Bu nedenle 

de girişimcilik ekosistemlerin ve ekosistem kurucuların mevcut konumları ile 

yapılarındaki eksik noktaların araştırılarak iyileştirilmesi çok önemlidir.   

Girişimcilik ekosistemleri sadece, sağladıkları işbirlikleri sayesinde 

girişimciliği teşvik edilebilir hale getirmemektedir. Ekosistemin doğal 

yapısından kaynaklı olarak dış çevredeki değişiklikler daha hızlı fark 

edilmekte ve dinamik değişimlere karşı daha hızlı aksiyon alınması mümkün 

olmaktadır. Benzer şekilde ekosistem içerisindeki firmaların rakiplerine karşı 

rekabet güçlerini koruyabilmek ve yeni fırsatları yakalayabilmek için de 

ekosistem girişimcilere yardımcı olmaktadır. Ekosistem, bünyesinde 

barındırdığı girişimcilere sağladığı bu huzurlu, özgür, geniş ve şefkatli yapı 

sayesinde girişimciler daha hızlı ve kendi işlerine odaklanmış şekilde 

çalışmalarını yürütmektedir. Tabi bu durumun sonucunda firmalar çok daha 

başarılı ve verimli olmaktadır.  

Son dönemde Start-Up sayısının dünya genelinde artıyor olması 

nedeniyle araştırmacılarda bu alandaki çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu 

çalışmaların temelinde ise fikirlerin ticari bir sonuca dönüştüğü kuluçka 

merkezleri bulunmaktadır (Miragaia vd., 2017). Kuluçka merkezleri, iş 

fikirlerine ilerlemek için yeni düşünme biçimleri sağlamaktadır ve kuluçka 

merkezinin temel amacı, farklı ilgi alanlarını koordine ederek firmalara 

girişimcilik desteği sağlamaktır. Kuluçka merkezlerine sahip olmanın 

bölgelerin yararı, belirli iş türlerini çekmek için bir politika müdahale aracı 

olarak hareket edebilmeleridir. Kuluçka merkezlerinin bir diğer avantajı ise 

firmaların çeşitli iç ve dış paydaşlarla daha hızlı şekilde bağlantı kurmasını 

sağlamak ve yeni inovatif iş potansiyellerinin doğmasını sağlamaktır. Bu yapı, 

öte yandan paydaşlara, aidiyet duygusu da kazandırmaktadır.  

Girişimcilik literatüründe tüm bu avantajları nedeniyle kuluçka 

merkezlerine son dönemde daha fazla ağırlık verilmektedir (Ratten, 2017). 

Teorik olarak girişimcilik ekosistemleri, bir bölgede gerçekleşen sosyal ağlar 

ve etkileşimler hakkında bir anlayış sağlar (Santos vd., 2019). Girişimcilerin 
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bakış açısına göre ekosistemler, temel kaynakları aramak için harcanan 

zamanı ve çabayı azaltmanın bir yolunu sunar (Ratten vd., 2019). 

Girişimcilik ekosistemleri, pozitif değişimle sonuçlanan varlıklar 

arasındaki sık etkileşimlerle karakterize edilir. İyi girişimcilik ekosistemlerine 

sahip bölgeler, yeni girişim yaratmaya odaklanarak fikirlerin potansiyelini 

teşvik etme eğilimindedir. Kolektif varlıkların girdileri tarafından belirgin 

hale getirilen bir girişimcilik ekosisteminde bir karşılıklı bağımlılık duygusu 

vardır. Bu, bir ekosistemin yörüngesinin, varlıkların yenilikçiliğe olan 

istekliliğinden kaynaklanacağı anlamına gelir. İnovasyon kapasitesi yüksek 

olan ekosistemlerin daha başarılı olması muhtemeldir. Bu nedenle 

girişimcileri bünyesinde barındıran ekosistemlerin yapısının iyice anlaşılması 

ve ekosistem bileşenleri özelinde çalışmaların yürütülmesi önem arz 

etmektedir.    

1. DEĞİŞİMİN MERKEZİ: SİLİKON VADİSİ 

Dünyada “teknopark” ya da “teknoloji” denilince akla ilk gelen yer, 

hiç şüphesiz ki, Amerika Kaliforniya’da bulunan Silikon Vadisi’dir. İlk kez 

1951 yılında faaliyetlerine başlayan bu bölge, bünyesinde barındırdığı ve Ar-

Ge çalışmaları sürdüren çip ve bilgisayar tabanlı şirketlerin devrelerde 

kullanılan yarı iletkenlerin temel malzemesi silikon olduğu için zamanla bölge 

“Silikon Vadisi” ismine kavuşmuştur (Britannica, 2022a).  Günümüzde hem 

önde gelen birçok global teknoloji firmasının hem de yeni pek çok Start-Up’ın 

merkez ofisi ya da ilk çıkış yeri olması açısından Silikon Vadisi, önemli bir 

teknoloji üssü konumundadır. Bugün bünyesinde dünyanın en değerli 

şirketlerini barındıran Silikon Vadisi; Intel, Cisco, Google, HP, Apple, 

Microsoft, Oracle, Facebook, Twitter, Linkedin, Uber gibi önemli şirketlerin 

kurulmasında, büyümesinde ve bugünkü başarılarına kavuşmasına imkân 

tanımış bir bölge olarak karşımıza çıkmıştır.   
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Tablo 1: Silikon Vadisi’ndeki En Büyük Teknoloji Şirketleri (Builtinsf, 2020). 

# Firma İsmi Çalışan Sayısı Şirket Değeri 

1 Apple 188.000 2.35 Trilyon ABD Doları 

2 Hewlett Packard 186.000 29,33 Milyar ABD Doları 

3 Google 184.000 1.24 Trilyon ABD Doları 

4 Oracle 169.000 215,21 Milyar ABD Doları 

5 Intel 128.000 119,44 Milyar ABD Doları 

6 Cisco 91.000 195,33 Milyar ABD Doları 

7 Facebook 60.000 291,30 Milyar ABD Doları 

8 Broadcom 45.00 219,64 Milyar ABD Doları 

9 Adobe 24.000 149,46 Milyar ABD Doları 

10 eBay 24.000 24,27 Milyar ABD Doları 
 

Silikon Vadisi bölgede Stanford Üniversitesi’nin doğal bir yapısı 

olarak düşünülebilir. 1891 yılında kurulan Stanford Üniversitesinden mezun 

olan Bill Hewlett ve David Packard üniversitelerinin desteği ile 1939 yılında, 

üniversite yakındaki bir garajda Hewlett Packard (HP) şirketini kurmuşlardır. 

İki yeni mezun Elektrik Mühendisi öğrencinin arkasındaki güç ise MIT 

mezunu ve Stanford Üniversitesi’ni büyük bir Radyo ve iletişim Merkezi 

yapmak isteyen Frederick E. Terman’dır (Britannica, 2022b). Terman, HP’nin 

henüz Start-Up olması aşamasında öğrencilerine fon sağlayarak onların 

başarılarına katkı sunmuştur. Üniversiteden sağlanan destek ile HP’nin 

ilerlemesini gören Stanford Üniversitesi Dekanı, üniversite çevresinde 

bulunan arazileri teknoloji şirketlerine tahsis etmeye başlamıştır ve bu sayede 

bölge, teknoloji merkezi haline bürünmüştür. HP firmasına ek olarak Silikon 

Vadisi’nin ilk zamanlarında bölgede kurulmuş diğer firmalar ise General 

Elektrik ve Eastman Kodak gibi firmalardır.  

Silikon Vadisi ancak 1950’li yıllara geldiğinde en önemli atılımlarını 

yapmaya başlamıştır. 1968 yılında bölgede Intel’in kurulması,1971’de yine 

Intel’in ilk mikroişlemcisi olan Intel 4004’ü geliştirmesi ve 1972’de Ethernet 

internetin temeli olan LAN’ın bilgi alışverişine imkân tanıması gibi devrimsel 

gelişmeler bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 1994 yılında ilk 

arama motoru olan Yahoo, 1998’de Yahoo’nun en büyük rakibi Google ve 

2004 yılında sosyal medyaların en önemlisi olan Facebook’un kurulması 

Silikon Vadisi’nin ekosistemsel gücünü göstermektedir. Bu ekosistemsel güç 

öylesine önemlidir ki bölgede yer almakta olan Apple dünya ticaret tarihinde 

1 Trilyon ABD Dolaı şirket değerine sahip ilk firma olarak tarihe geçmiştir. 

Bu rekor sonradan yine Apple tarafından 2 kere daha kırılmış olup şu an şirket 

değeri 3 Trilyon ABD Doları seviyesindedir.  
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Silikon Vadisi’nin kuruluş gayesi, bugün tüm dünyada pek çok farklı 

örneği bulunan teknoloji ya da bilim üstlerinden pek de farklı değildir. Ancak 

bünyesinde barındırdığı ekosistemsel güç bu başarıların temel çıkış noktasıdır. 

Bu başarının arkasındaki gücü keşfedebilmek, ülke kalkınmasının temelini 

oluşturacaktır.   

2. BAŞARININ ANAHTARI: EKOSİSTEMSEL GÜÇ 

Dünyanın en önde gelen ileri teknoloji, inovasyon, risk sermayesi ve 

sosyal medya şirketlerinin küresel merkezi olarak görülen Silikon Vadisi’nin 

kurduğu bu başarılı ekosistemi üçayak üzerine inşa ederek başarı kapılarını 

araladığı görülmektedir: Akademi, Özel Sektör ve Devlet Sarmalı, Gücün 

Doğal Getirisi ve Basit Düşünmek. Bu başlık altında Silikon Vadisi’nin örnek 

alınması tavsiye edilen üçayaklı yapısı derinlemesine irdelenecektir. 

 Akademi, Özel Sektör ve Devlet: Başarılı Üçlü Sarmal 

Silikon Vadisi’nin belki de en önemli dinamiklerinden biri özel sektör 

ve devletin birlikte son derece uyumlu bir şekilde çalışabilmesi ve 

aralarındaki ilişkilerinin sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Üçlü sarmal yapısının 

başarıya kavuşması için sarmal içerisindeki üç aktöründe üstlerine düşen 

görevleri eksiksiz yerine getirmesine bağlıdır.  

İlk adımda akademik başarının öneminin yadsınamaz bir gerçek 

olduğunu görmekteyiz. Bölgede yer alan firma sahiplerinin, girişimcilerin ya 

da çalışanlarının Stanford ve Berkeley Üniversite mezunları olduğunu 

görüyoruz. Ayrıca dünyanın pek çok ülkesinden çok iyi eğitim almış kişiler de 

ön yargısız şekilde bu ekosisteme kendilerini dahil edebiliyorlar. Bu ise ortaya 

kusursuz bir Yetenek Havuzunun doğmasına sebebiyet veriyor. Dünyanın pek 

çok farklı yerinden gelmiş farklı kültürdeki insanlar birçok seslilik ve fikir 

fırtınasının oluşmasına ön ayak oluyor. Bu ise firmaların gelişmesine ve alt 

yapıların hızlanmasına olanak sağlıyor.  

İkinci sırada ise özel sektör gelmektedir. Ancak burada özel sektörün 

2 anlamda firmalara destek sağladığını görüyoruz. Bunlardan ilki,özel 

sektörden gelen binlerce melek yatırımcının her yıl vergi vermek ya da çeşitli 

yatırım fonlarından cüzi miktarda getiri sağlamak yerine yatırımlar yapmak 

istemesi gelmektedir. Böylece yüksek kâr getireceğini de umut ederek farklı iş 

kollarına yatırım yapmaya hazır birçok yatırımcı ortaya çıkıyor. Duruma 

girişimciler açısından baktığımızda ise yatırımcı bulabilme kolaylığı finansal 

desteğe ulaşma şansını artırıyor. Ayrıca yatırımcı kişi ve kuruluşlar finansal 

desteğin ötesinde mentörlük ve network gibi ekstra yardımlarda da bulunuyor. 

Tüm bunlara ek olarak bu bölgede faaliyet yürüten girişimcilerin hedef 
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pazarları da hazır oluyor. Zira o bölgede olan firmaların çoğunluğu uzay 

yolculuğu, yapay zekâ, sürücüsüz araç gibi yenilikleri denemeye ve 

benimsemeye hazır. Şirketlerindeki pek çok bileşeni farklı şirketlerden 

almaya gönüllü olan bu ekosistem üyeleri bu sayede ekosisteme yeni giren 

firmaların başarılı olmasına hem doğrudan hem de dolaylı olarak katkı 

sağlamaktadır. 

Sarmalın üçüncü ve son ayağı ise, olmazsa olmaz olan devlettir. 

Kaliforniya yasalarının iş kurmayı ve yatırım yapmayı zahmetsiz hale 

getirmesi bölgeyi daha da cazibe merkezi haline getirmektedir.  

Ekosistemsel Gücün Doğal Getirisi 

Ülkemizdeki teknoparkların aksine Silikon Vadisi, binaların ya da tel 

örgülerin içerisine sıkıştırılmamıştır. Silikon Vadisi olarak adlandırılan bölüm 

bir bina ya da bir arazi değil, San Francisco Körfezi’nin güney kesimini 

içerisine alan bir bölgenin tamamdır. Dolayısıyla ekosistem denilerek 

kastedilen bir bina ya da yönetimsel bakış açısından daha ziyade koca bir 

bölgenin yarattığı bütünsel güçtür. San Francisco’nun bölgeye sunmuş olduğu 

olanaklar nedeniyle yatırımcılar, kongreler ve pek çok firma bu bölgede yer 

almak için can atmaktadır. Bu olanaklar arasında şaşırtıcı uygun fiyatlarla 

birinci sınıf oteller, büyük konferans merkezi, bazı dünyanın ünlü restoranlar, 

popüler spor takımları ve benzersiz eğlence seçenekleri yer alıyor. 

Girişimciler açısından bu olanaklar yatırımcıları, müşterileri ve potansiyel 

yeni işleri şehre getirebilmek için kolaylık sağlıyor. Kısacası Silikon Vadisi, 

bir bütün halde, teknoloji alanında ihtiyaç duyulan tüm ekosistem 

paydaşlarının aynı bölgede kusursuz bir yapıda yan yana olmasına imkân ve 

destek sağlıyor.  

Ekosistemin bu denli büyük olması başarı için yardımcı olsa da bazen 

işler istenildiği gibi gitmez ve projeler başarısız olabilir. Bu inovatif 

çalışmaların doğasında olan olası sonuçlardan biridir. Bu nedenle 

başarısızlıklarla karşılaşmanız şaşırtıcı değildir. Ancak burada önemli olan 

husus başarısızlıkların da başarı hikayeleri gibi dikkate alınarak ekosistemde 

paylaşılıyor olması. Her bir başarısızlık hikayesi diğer girişimcilik için eşsiz 

vaka ve deneyim sunmaktadır. Bu bilgi paylaşımı sayesinde bölgede yer alan 

diğer firmalar kendilerine ders çıkartmakta ve hayal ettikleri projeyi 

geliştirmek için olası tüm risk faktörlerini değerlendirebilmektedir.  

Bölgenin girişimciler üzerindeki diğer bir en önemli etkisi ise 

girişimcilik ruhunun hiçbir zaman kaybolmamış olmasıdır. Kurumsal şirketler 

yeni projelerinin belli kısımlarını gizlilik içerisinde ilerletiyor olsa da Start-

Up/Spin-Off grubundaki girişimler bilgi ve fikirlerini sıklıkla diğer paydaşlar 
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ile paylaşıyor. Öte yandan Silikon Vadisi’de bunun sağlanması için önemli bir 

destek sağlıyor. Bölgeye yayılan “paylaşılan fikir başkaları tarafından 

kolaylıkla yapılabilirse doğru fikre sahip değilsin” algısı paylaşıldığında 

fikirlerin özgürce ve korkusuzca tartışılmasına imkân tanıyor.  

Basit Düşün, Lider Ol 

Diğer teknoloji firmalarının aksine Silikon Vadisi’nde yer alan 

firmaların ürün yeniliği yapmadığını daha çok platform ürettiklerini 

görüyoruz. Bu durumun altında yatan temel neden ise, üretilecek üründeki 

yeniliklerin sınırlı olmasıyken platformun yapısını ve değerini kullanıcı 

belirler. Ayrıca bu tür platformlar müşteri beklentisine göre yeniden 

düzenlenebilir ve dönüştürülebilir.  

Geliştirilen projelerin bir diğer temel özelliği ise temel ve basit 

seviyelerde geliştiriliyor olmasıdır. Bu projeler, kullanıcının anlayacağı 

şekilde oluşturulmakta ve tek bir ana konuya odaklanıp büyük resme parça 

parça gidilmesi de başarının arkasındaki önemli bir diğer başlıktır. Bu şekilde 

yaparak firmalar yeni süreçleri adım adım sisteme dahil ediyor ve müdahale 

edilmesi gerektiğinde geç kalmadan gerekli adımları atabiliyor. Ayrıca 

bölgedeki firmaların üç yapı ile başarı sağladığı da görülmektedir. (1) 

Başarıyı taklit et, (2) mevcut ürün ya da servisi geliştir, (3) devrimsel ürün 

ortaya koy. 

3. SONUÇ 

Günümüz dünyasında bugün pek çok değişim ve devrim niteliğindeki 

ilerlemelerin yaşandığını görmekteyiz. Bu değişimin temelinde ise teknoloji 

başta olmak üzere bilim, sanat ve spor gibi alanlarda meydana gelen 

gelişmeler yer almaktadır. Geçmişte, teknolojik bir ilerlemenin ortaya çıkışı 

on yıllar alırken günümüz dijital çağında bu süreler yıllara kadar inmiştir 

(Altınpulluk, 2018). Bu değişimin sonucu olarak ise mikro açıdan firmalar 

makro açıdan ise ülkeler gelişmiş, refah seviyesi artmış ve ülkesel kalkınma 

planlarının da ana odak noktası olmuştur.  

Teknolojik değişim ve gelişmelerin hem teorik hem de pratik anlamda 

önemli bir gelişme unsuru olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Öte yandan 

sektörde yaşanan teknolojik gelişmelere cevap verilememesi ya da değişim 

hızının yakalanamaması halinde rekabet sürdürülemeyecek ve aradaki rekabet 

farkı gün geçtikçe artacaktır. Bu nedenledir ki günümüzde artık kritik 

teknoloji alanları istikrarlı büyüme ve kalkınmanın temel yapı taşı olarak ön 

plana daha da çıkartılmaktadır (Wahab vd., 2012). Tabi burada unutulmaması 

gereken bir diğer faktör de bu kritik teknolojilerin de yine hızlı şekilde 
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değiştiği ve değişim trendlerinin yakinen takip edilmesi gerekliliğidir 

(Demirezen, 2019). Bu nedenle bu ve benzeri tüm teknolojileri yakinen takip 

etmek, değişime bağlı olarak kritik teknoloji alanlarını yeniden 

belirlemek/düzenlemek önemlidir. Bu süreçlerin takibi ise en iyi 

teknoparklardaki firmaların yakından incelenmesi ve onların doğru şekilde 

yönetilmesiyle mümkün olacaktır.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel 

Müdürlüğü’nce yayınlanan 2022 Ekim raporuna göre (Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, 2022), ülkemizde toplamda 96 adet teknopark bulunmaktadır. 

Teknoparklarda yer alan firma sayısı 8.378, kuluçka firma sayısı 2.085, 

toplam personel sayısı ise 86.910’dur. Bugüne kadar toplamda 48.268 adet 

proje tamamlanmış, 13.200 adet proje ise devam etmektedir. Yine bugüne 

kadar teknoparklar bünyesinde geliştirilen projelerden 190 Milyar TL’lik satış 

hacmi ve 7.7 Milyar ABD Doları ihracat elde edilmiştir. Elimizdeki bu 

istatistiki bilgiler ve rakamlar ülkemizin henüz istenilen seviyelere 

ulaşamadıysak da 2023 ve 2071 vizyon planlarına uygun hareket edildiğini 

göstermektedir. Elimizdeki bu verilerden yola çıkarak rahatlıkla gelecekte çok 

daha gelişmiş ve yüksek teknolojili ürünlerin hayata geçirileceğini 

söyleyebilmekteyiz.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel 

Müdürlüğü’nün yayımladığı bu raporda dikkatle incelememiz gereken bazı 

noktalarda bulunmaktadır. Onlardan ilki Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma 

Sayısı ve Akademisyen Ortaklı Firma Sayısı’dır. Verilere göre 

Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı 351, Akademisyen Ortaklı Firma 

Sayısı ise 1.767’dir. Bu rakamlar ile Silikon Vadisi’nin ekosistemsel güç 

ilkelerini karşılaştırdığımızda üçlü sarmal yapının ilk ayağı olan akademik 

tarafın henüz derinleşmediğini görüyoruz. Bu küçük ya da önemsiz bir detay 

gibi gözükse de patent başta olmak üzere alanındaki akademisyenlerce 

geliştirilmiş tüm teorik bilgilerin pratiğe dökülerek katma değer sağlanması 

alanlarında eksikliğimizin göstergesidir. Bu durum sadece ülkemize de özgü 

değildir. Silikon Vadisi’nin gösterdiği başarıyı bugün dünyada bir elin 

parmağını geçmeyen sayıda ekosistemin yapıyor olması bu gerçeği bize 

göstermektedir.   

Öncelikle içinde bulunduğumuz çağın adı da olan dijital çağda 

teknopark ve paydaşlarının sağlıklı ve birbirlerini hem ikame hem de 

destekleyebilir nitelikte olabilmesi için aralarında fiziksel ve dijital bir 

yakınlık olmalıdır. Bu, her bir teknoparkın kendi içine sıkışıp kalmaması, tüm 

teknopark ekosistem üyelerinin bir arada olmasına ve bağlantıların sürekli 
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kılınmasına imkân tanıyacak yapı/yapılar kurulmalıdır. Bu sayede gerek açık 

inovasyon gerekse de fikir ve güç birliği kurulması sağlanmış olacak, 

bölgeyle sınırlandırılmış entelektüel zenginlik bir bütün olarak 

kullanılabilecektir.  

Silikon Vadisi’nin başarısı fiziksel imkanlarla desteklenmiş yetenek 

havuzunun inşa edilmiş olmasıdır. Bugün neredeyse tüm firmalar Silikon 

Vadisi ya da Silikon Vadisi’nde yer alan teknoloji firmalarının “iş yapış” 

şekillerini kendilerine adapte etmeye çalışıyorlar ve sadece adapte etmeye 

çalıştıkları için yeterlince verim elde edemiyorlar. Silikon Vadisi’nin örnek 

alınabilecek ve şirketlere uygulanması gereken pek çok özelliği olmakla 

birlikte, ne yazık ki, kopyalanamayacak ve anlaşılamayacak ekosistemsel 

gücü de bulunmaktadır. Bu nedenle mikro açıdan firmaların makro açıdan ise 

ülkelerin öncelikle ve özellikle bu ekosistemsel gücün kurulmasına 

odaklanması ve ön ayak olması önemli bir başlıktır. Burada devletlere düşen 

en önemli görev ise, (1) tüm süreçlerin olabildiğince kolaylaştırılması ve 

bürokratik işlemlerden arındırılması, (2) özel sektörlerin bu ve benzeri 

ekosistemleri kurabilmesinin teşvik edilmesi, (3) Fon, tahvil, hisse senedi gibi 

yatırımsal araçlara yönlenen bireysel yatırımcıların melek yatırımcı olmasının 

teşvik edilmesidir. Lokalizasyondan arındırılmış girişimcilik ekosistemlerinin 

kurgulanması ve bu kurguların olabildiğince özel sektör teşviki ile 

kurgulanması yeni nesil Spin-Off şirketlerin kurulmasına da imkân 

sağlayacaktır.   
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  GİRİŞ 

Uluslararası ilişkiler açısından güvenlik kavramı özünde disiplinin de 

kuruluş amacıdır. Devletlerarası barış ve güvenliğin, savaşlar dışında farklı 

metotlarla sağlanabilmesi özellikle iki dünya savaşının yarattığı yıkımlar 

sonrasında birincil öncelik olmuştur. Dinamik bir kavram olan güvenlik 

öncelikli olarak “güvende olma” hâli olarak kabul edilmiş ve bu durum Soğuk 

Savaş döneminde sadece ulus devletler üzerinden askeri kapasite ile 

ilişkilendirilerek tanımlanmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile güvenlik 

kavramı da dünya üzerindeki birçok alanda yaşanan değişim gibi farklı bir 

şekle evrilmiştir. İki kutuplu dünya düzeninin 1991’de son bulması ile gerek 

ekonomik gerek uluslararası ilişkiler açısından dünyanın nasıl bir sistem 

içerisinde olacağı hâlen tartışılmaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılması 

sonrasında ABD liderliğinde tek kutuplu bir dünya oluşacağı öngörüsü kısa 

sürede popülerliğini yitirmiş, askeri anlamda her ne kadar bir süper güç olsa 

da, küreselleşmenin de etkisiyle yeni aktörler uluslararası arenada daha 

görünür hâle gelmiştir. Güvenlik anlamında ise yeni güvenlik tehditlerinin 

ortaya çıktığı görülmüştür. 11 Eylül 2001 de yaşanılan terör saldırıları ise 

güvenlik alanında yeni tehditlerin ve yeni aktörlerin etkinliğini ortaya 

koymuştur. Klasik güvenlik bağlamında sadece bir devletten başka bir devlete 

yönelik, özellikle de askeri olması beklenilen tehditlerinin artık terör örgütleri 

gibi başka gruplarca da gerçekleşebilmesi, disiplin içerisinde yeni güvenlik 

tartışmalarını gündeme getirmiştir. Soğuk Savaş’ın son döneminde ortaya 

çıkan güvenliğin genişlemesi ve derinleşmesi, özünde bireylerin, devletlerin 

ve hatta uluslararası sistemin bugün karşı karşıya kaldığı yeni güvenlik 

tehditlerini bir bütün olarak ele almaktadır. 

Küreselleşme ile dünyanın bir dönüşüm geçirdiği, daha erişilebilir 

daha küçük, daha geçirgen ve daha benzer bir dönem içerisine girdiği ortak ön 

kabulü ile yola çıkıldığında, ele alınan yeni tehditlerin de belirli dönemlerde 

klasik güvenlikten kaynaklanabilecek tehditlerin ötesine geçebilmesi söz 

konusu olmuştur. Toplumsal güvenlik kavramı yaklaşık iki yıl kadar devletleri 

doğrudan etkilemiştir. 24 Şubat 2022 tarihinde ise Rusya’nın Ukrayna’ya 

yönelik başlattığı konvansiyonel saldırılar klasik anlamda askeri güvenliğin 

yeniden yükselişe geçmesine sebep olmuştur. Ancak, bu çalışmanın 

düzenlendiği tarihte yaklaşık olarak yedi aydır devam eden ve daha da devam 

etmesi beklenilen bu savaşın sadece askeri güvenlik ya da klasik güvenlik 

çerçevesinden ele alınması günümüz küresel dünyası açısından mümkün 

olmamaktadır. Klasik askeri anlamda devlet güvenliğinin yanı sıra ekonomik 
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güvenlik, toplum güvenliği gibi birçok alanda analize açık bir ortam 

yaratmıştır. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşı birçok açıdan ele alınarak 

incelenebilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında ekonomik güvenlik perspektifinden Rusya-

Ukrayna savaşı ele alınarak ekonomik olarak sistem düzeyinde veya ulusal 

düzeyde daha güvenli olanın ne olduğu; devlet veya devlet dışı kuruluşların 

müdahaleci mi olması gerektiği yoksa her şeyi piyasanın akışına bırakmanın 

mı daha iyi olacağı soruları tartışılacaktır. Daha spesifik olarak ise Ukrayna-

Rusya arasındaki savaşın tedarik zincirleri üzerindeki ekonomik ve siyasi 

sinyalleri beklenen tahıl krizi bağlamında tartışılacak ve bu durumun 

ekonomik güvenlik kavramı ile ilişkisi değerlendirilecektir. 

1. “GÜVENLİK”TEN EKONOMİK GÜVENLİĞE 

Güvenlik, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde tanımlama 

konusunda üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir. Tarih boyunca 

“neyin” güvende olması gerektiği hususunda net bir uzlaşı bulunmamakla 

beraber bugün de uluslararası ilişkilerde güvenliği, bazı durumlarda bireye 

referansla, bazı durumlarda devlete referansla, bazı durumlarda ise 

uluslararası sisteme referansla değerlendirmekteyiz. Referans nesnesindeki 

bu çok boyutluluk ise gerek güvenlik çalışmalarını gerekse uluslararası 

ilişkilerin doğasını daha da karmaşık bir hâle getirirken bir o kadar da 

gelişmeye açık bir şekle sokmaktadır. 

TDK’ya göre “toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan 

yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet” (TDK, 

2022) olarak tanımlanan güvenlik, Webster sözlüğünde “güvende olma 

durumu, tehlike altında olmama, korku ve kaygı içinde olmama” (Merriam-

Webster, 2002), Cambridge sözlükte “bir insanın, binanın, kurumun ya da 

ülkenin- başka ülkelerden gelebilecek saldırılar gibi-tehditlere karşı 

korunması” (Cambridge Dictionary, 2022) olarak tanımlanmaktadır. 

Uluslararası ilişkiler disiplini açısından bakıldığında ise güvenlik en sade hâli 

ile bir devletin bekasını sağlayabilmesi onun güvende olması olarak kabul 

görebilmektedir. 20. yüzyıl ile disiplin içerisinde güvenlik kavramının savaş 

ve barış kavramları ile eşzamanlı ele alınması sonucunda, devletin savaş ve 

barışlar yolu ile bekasının sağlanması aynı zamanda devlet sınırları içerisinde 

yaşayan vatandaşların da güvenliklerinin sağlanacağı ön kabulünü 

beraberinde getirmiştir. Bu bakış açısı ise aslında uluslararası ilişkiler 

disiplininin klasik güvenlik anlayışını doğurmuştur (Balamir-Coşkun ve 

Rüma, 2022).  
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Kavramsal olarak klasik anlayış kapsamında devletlerin güvenliğini 

sağlaması anarşinin var olduğu bir uluslararası düzen içerisinde çok kolay 

değildir. Devletler kendilerini korumak için diğer devletlere güvenmemelidir. 

Bu güvensizlik içerisinde yine de devletler ittifaklar kurarlar. Ancak bu 

ittifaklar geçici ve anın koşullarına göre oluşturulmuş ittifaklardır. Asıl olan 

devlerin kendilerine yardım etmesidir. Güvenliği sağlamak için güç en önemli 

unsurdur. Güç ise askeri kapasite ile ilişkilidir.  Bu bağlamda devlet askeri 

olarak ne kadar güçlüyse o ölçüde de güvende demektir. Klasik güvenlik 

anlayışında bir devlete yönelik tehdit ancak başka bir devletten 

gelebilmektedir. İki dünya savaşı ve takip eden süreçte ortaya çıkan Soğuk 

Savaş’ın yarattığı iki kutuplu sistem ise devlete referanslı güvenlik anlayışını 

desteklemiştir (Griffiths, O'Callaghan, & Roach, 2013). Öte yandan devleti 

referans nesnesi olarak kabul eden bu güvenlik yaklaşımı içerisinde devletin 

ekonomik refahı da var olan fiziki koruma ile elde edilmektedir. Diğer bir 

ifade ile ekonominin güvenliği klasik güvenlik anlayışında devletin güvenliği 

üzerinden sağlanmaktadır (Yılmaz, 2020). Bu bağlamda ekonomik güvenlik 

bir devletin hem kendi milli güvenliğini hem de o devlet üzerindeki halkların 

refahını tehditlerden koruyabilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Ancak 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin çözülmesi ile uluslararası 

ilişkiler açısından yeni bir düzen karşımıza çıkmıştır. 

İdeolojik ayrımların bitmesi ile küreselleşen dünyayı tanımlamaya 

çalışan Uluslararası İlişkiler disiplini açısından güvenlik kavramı da yeni 

tartışmalarla yüz yüze kalmıştır. Küreselleşme ile güvenliğin sağlanması için 

sadece askeri tedbirlerin alınmasının yetersizliği ortaya çıkmaya başlanmıştır. 

Çünkü devletlerarasında askeri çatışmaların ötesinde başka alanlarda ortaya 

çıkan mücadeleler güvenlik paradigmasının yeniden değerlendirilmesi 

gerekliliğini ortaya koymuştur. 21. yüzyılın yarattığı etkileşim güvenlik 

kavramının sadece devletlerin sağladığı askeri güvenlikten ziyade, daha geniş 

ve daha derin bir çerçeveden tanımlanmasını gerektirmiştir.  

Bu perspektifin öncülerinden Buzan, Waever ve Wilde’e (1998) göre 

güvenlik, belirlenmiş bir referans nesnesine yönelik varoluşsal tehditler 

karşısında hayatta kalmak olarak tanımlanabilmektedir. Bu referans nesnesi 

ise geleneksel olarak devlet, toprak (sınırlar) ve toplum olarak kabul 

edilmektedir (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998). Ancak güvenliğin referans 

nesnesini bireyden uluslararası sisteme kadar derinleştiren Buzan vd. (1998), 

aynı zamanda askeri güvenliğin yanı sıra güvenliğin ekonomik, siyasi, 

çevresel ve toplumsal güvenlik sektörlerine genişletilerek incelenmesi 

gerektiğini de ortaya koymuşlardır. Genel çerçevede askeri güvenlik; 
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devletlerin saldırı ve savunma gücünü yani askeri gücünü içeren konuları 

kapsamaktadır. Siyasi güvenlik; devletlerin siyasal istikrarı, yönetim sistemi 

ya da meşruiyeti gibi konuları içerirken ekonomik güvenlik devletlerin 

kaynaklara erişimi, refah düzeyi ve bunun sürdürülebilmesi için gerekli olan 

finansal konularla ilgilenir. Toplumsal güvenlik özellikle kültür, dil, ulusal 

kimlik ve gelenekler ve bu kavramların sürdürülebilmesine önem verirken son 

olarak çevresel güvenlik biyosferin korunmasını içermektedir. (Buzan, 

Waever, & de Wilde, 1998; Buzan, 2015; (Balamir-Coşkun ve Rüma, 2022). 

Özellikle 1970’li yıllarla beraber dünya genelinde ortaya çıkan ekonomik ve 

çevresel problemlerin uluslararası ilişkiler gündemini meşgul etmeye 

başlaması ve bunların 1990’lı yıllarda artması güvenliğe bakış açısını 

değiştirmeye başlamıştır (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998). Güvenlik 

kavramının bu şekilde derinleşmesi ve genişlemesi yeni güvenlik tehditlerini 

de beraberinde getirmiştir. Başlangıçta teorik olarak analiz edilen bu konular 

(ekonomik krizler, terörizm, kitle imha silahları, kontrolsüz göç, salgın 

hastalıklar, siber saldırılar/terörizm vb.) bugün devletlerarası ilişkileri 

şekillendiren birçok uluslararası örgüt tarafından da kabul edilmektedir.  

Ulusal ekonomik sistemler ele alındığında; merkantilizm ve neo-

merkantilizm devleti temel unsur olarak görürken siyaseti de birinci sıraya 

koymaktadırlar. Devlet zenginliğin üretilebilmesi için politik ve sosyal 

amaçları somutlaştırırken, aynı zamanda da piyasa için gerekli düzenlemeyi 

sağlamaktadır. Merkantilizm açısından devletin ekonomiye müdahalesi 

mümkündür ve güvenlik açısından da yapılmalıdır. Ekonomik liberalizmde ise 

“ekonominin” kendisi ve ihtiyaçları birincil önceliktedir. Devlet tarafından 

“serbest” olan piyasaya herhangi bir müdahale yapılmaması önerilir, devletin 

piyasanın sürekliliği için sadece gerekli yasal düzenlemeleri sağlaması 

beklenmektedir. Sosyalist ekonomiler ise, devletin görevini ekonominin 

sosyal yapı içerisinde adalet ve eşitliğin gerçekleşmesi için hizmet etmesini 

sağlamak olarak tanımlamaktadır. Bir başka ifade ile, realizm, merkantilizme 

yakın iken; liberalizm, neoklasik iktisat teorisine yakındır. Realizm, güvenliği 

gücün bir uzantısı olarak görürken, liberalizmde baskı grupları, uluslar üstü 

örgütler gibi devlet dışı aktörler de etkindir. Realizmde ekonomik güvenliği 

sağlamak bir araçtır ve “güvenlik” kavramına daha askeri taraftan bakar. 

Liberalizm ise vatandaşların refah seviyesini önemser ve uluslararası 

ilişkilerin gündemini oluşturan ekonomi, finans, çevre vb. konuları da 

önemser. 
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Soğuk Savaş sonrası kapitalist ekonomik sistemin dünyada rakipsiz 

kalması ve küreselleşme kavramı ile yan yana yürümesi de güvenlik 

kavramının genişlemesinin ve derinleşmesinin bir sebebi olarak 

görülebilmektedir. 21. yüzyılın değişen koşulları çerçevesinde devletler askeri 

güç ile ilişkilendirilen konular dışında ekonomi ya da çevre gibi girdilere de 

önem vermeye ve bu kanallardan gelebilecek tehditleri de ciddiye almaya 

başlamıştır (Kurt, 2021). Bunun nedeni liberal siyasal sistemle desteklenen bu 

düzen içerisinde tek aktörün devlet olmamasıdır. Aksine devlet dışında birçok 

aktör de uluslararası sistemin bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle yukarıda 

söz edilen “diğer” aktörlerin de güvenlikleri söz konusu olmuştur.  Ekonomik 

güvenlik konuları yeni tehditler içerisinde öncelikli olarak ticaret ve yatırım 

gibi kavramlar üzerinden tanımlanmaktadır. “Neyin güvenliği?” sorusunun 

yanıtının arandığı güvenliğin genişlemesi ve derinleşmesi kapsamında 

ekonomik güvenlik açısından devletlerin mi, toplumların mı yoksa pazarların 

mı güvenliğinin öncelikli olarak alınacağının tartışmasını içermektedir (Kurt, 

2021).  

Ekonomik sektör gerek askeri gerekse siyasal sektör ile olan 

doğrudan ilişkisi nedeniyle sınırlarının belirlenmesi en zor sektörlerden birisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk Savaş sonrası küreselleşmeyle beraber 

genel kabul gören yapı, piyasa ekonomisidir. Bu durumda ekonomik güvenliği 

de piyasa ekonomisi kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. Ekonomik 

güvenliğin sağlanabilmesi adına piyasa ekonomisinin bileşenlerinin de 

güvende olması ve sistemin güven içerisinde işlemesi beklenmektedir. Öte 

yandan ekonomik tehditler eşzamanlı olarak ulusal güvenlik konusu hâline de 

dönüşebilmektedir. Piyasa ekonomisi kapsamında devlet, sistemin 

aktörlerinden bir tanesidir ancak ekonomik tehdit bir ulusal tehdit hâline 

dönüşürse, hangi noktada ve ne düzeyde devlet müdahalesinin olacağının 

sınırları bulanıktır. Devlet ulusal ekonomik sistemin bir parçasıdır ancak 

piyasa ekonomisinin olağan durumunu belirleyemez, hangi tedbirin 

olumlu/olumsuz etki yaratacağını doğrudan hesaplayamaz. Bu nedenle bu 

sistem içerisinde gerçekleşen her ekonomik tehdidin ulusal güvenliğe de 

tehdit olduğunu varsaymamak -diğer bir ifade ile güvenlikleştirilmemesi-

gerekmektedir. Serbest piyasa sistemi sonucunda küresel ekonomik sistemin 

de bir parçası olmanın getirdiği riskler ve fırsatlar da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ancak ekonomik tehditlerin ulusal güvenliği etkilemesi 

askeri, siyasi ve toplumsal sonuçlar da doğurabilmektedir. Özellikle askeri 

sektör ile ekonomik sektör arasında doğrusal bir bağ bulunmaktadır, çünkü 

devletin askeri kapasitesi ve gücü ile ilişkili konular (stratejik materyaller, 
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askeri teçhizat temini, bakımı, onarımı vb.) doğrudan ulusal güvenlik 

meselesidir. Ülke içi istikrarın sağlanması, bir başka deyişle, siyasi güvenliğin 

sağlanması açısından da ekonomik güvenlik önem arz etmektedir. Ekonomik 

sistemdeki uzun süreli bozulmalar siyasal sistemi ve istikrarı doğrudan 

etkilemektedir ancak bu çeşit etkiler genellikle gelişmiş ülkeler için 

düşünülebilmektedir. Küresel pazarda içerisinde zayıf ekonomik konumda 

olan, az gelişmiş ülkeler açısından ise siyasal güvenliğin sağlanması biraz da 

doğası gereği genellikle beklenmemektedir (Buzan, 2015). Özetle bir devlet 

küresel piyasalar kapsamında, ekonomik gelişmeleri ve ekonomi politikalarını 

adeta bir silah gibi kullanarak başka bir devletin iç veya dış politikalarını 

manipüle edebilmektedir. Özellikle neoliberal küreselleşmenin devletlerin 

ekonomilerini ne ölçüde etkilediği de bu noktada önem kazanmaktadır. Eğer, 

küreselleşme sonucunda ülkenin ekonomisi zayıf ve kırılgan bir hâle gelmişse 

uygulanacak ekonomik araçların ya da politikaların o toplumun siyasi 

istikrarını ya da toplumun refahını olumsuz etkilemesi de mümkündür.  

Serbest piyasa ekonomisi ve küreselleşmenin getirdiği yenilikle 

birlikte değerlendirildiğinde ekonomik güvenliğin sağlanması için belirli 

konular ve riskler öne çıkmaktadır. Bu konuların başında ekonomik güvenlik 

askeri güvenlikle doğrudan ilintili olduğu için devletlerin küresel pazar 

koşulları içinde bağımsız askeri üretim kapasitesini sürdürebilmesi 

gelmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi ulusal güvenliğin temel unsuru olan 

askeri kapasite bugün doğrudan devletlerin ekonomik gücü ile 

ilişkilendirilebilmektedir. Ek olarak küresel pazarlara olan ekonomik 

bağımlılık olasılığı siyasi çıkarlar için istismar edilebilmektedir ya da daha 

geniş perspektifte devletler için tedariğin güvenliği sorunsalı ise üzerinde 

düşünülmesi gereken ikincil konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Küreselleşme ve serbest piyasanın koşulları nedeniyle “kazananlar” yerine 

daha çok sayıda “kaybedenlerin” ortaya çıkması ve var olan eşitsizliklerin 

artması endişesi özellikle toplumsal barışı olumsuz etkilemesi nedeniyle 

ekonomik güvenlik gündemini meşgul etmektedir. Diğer yandan serbest 

piyasa doğası gereği uyuşturucu, silah teknolojisi (kitle imha silahları 

teknolojisi) gibi malların yasadışı ticaretini ve endüstrinin ve kitle tüketiminin 

yayılması ile de olumsuz bazı çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Son olarak uluslararası ekonominin kendisi beraberinde getirdiği fırsatlarla 

beraber riskler de taşımaktadır. Sistem içerisindeki zayıf liderlik, korumacı 

politikalar ya da yapısal istikrarsızlıklar gibi sorunlar/uygulamalar krizlerin 

gerçekleşmesine sebep olmakta ve bu krizler küresel sistemi bütünüyle 

etkileyebilmektedir (Buzan, Waever, & de Wilde, Security, 1998).  
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Tarih boyunca savaşlar öncelikle ekonomik zenginlik (özellikle 

değerli maden) ve toprak elde etmek için yaşanmıştır. Soğuk savaş sonrasında 

gerek devletlerarası güvenlik ve savaş anlayışı gerekse ekonomik ilişkiler 

şekil değiştirmiştir. Uluslararası ilişkilerde barışın tesisi için en önemli 

araçlardan biri ticarettir. Barışın devletlerarasındaki ticari ilişkileri ve bu 

sayede de toplumların zenginlik ve refahını arttırması beklenmektedir. Bugün 

gelinen küresel ekonomik sistemde devletlerarasındaki karşılıklı bağımlılık3 

sonucunda aslında küresel barışın da sağlanması beklenmektedir. Soğuk Savaş 

sonrası oluşan küreselleşmiş uluslararası sistem düzeni içerisinde Şubat 

2021’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gerçekleşen konvansiyonel saldırısı 

ise uluslararası ilişkiler açısından devlet, sınır, askeri güç, konvansiyonel 

savaş odaklı klasik güvenlik anlayışının bir anda ulus devletlerin gündeminin 

ön sıralarına gelmesine sebep olmuştur. Ancak savaşın seyri içerisinde aslında 

Soğuk Savaş sonrası ortaya konulan güvenliğin genişlemesi ve derinleşmesi, 

diğer bir ifade ile yeni güvenlik yaklaşımlarının geçerliliği ortaya çıkmıştır. 

Bunun nedeni, konvansiyonel bir savaşın ekonomik krize/ekonomik güvenlik 

sorununa dönüşebileceğinin ve küresel düzeyde etkileri olabileceğinin bu 

savaş kapsamında açık bir şekilde görülmüş olmasıdır. Rusya-Ukrayna savaşı 

askeri güvenlik konuları dışında, enerji krizi ya da gıda krizi gibi 

krizler/mücadelelerle yeni güvenlik alanlarının da ne kadar önemli olduğunu 

göstermiştir. 

2. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SEYRİ VE 

ULUSLARARASI YANSIMASI 

2004-2005 yılları arasında Ukrayna’da “Turuncu Devrim” yaşanmış 

ve bu süreç esasında Ukrayna’nın Rusya etkisinden uzaklaşmasının başlangıcı 

olmuştur. Öte yandan, Ukrayna nüfusunun kayda değer bir bölümü de Rusça 

konuşan azınlıklardan oluşmaktadır ve Rusya her dönem Sovyetler Birliği’nin 

eski coğrafyası üzerinde yaşayan Rus azınlıkların hamisi olacağını ilan 

etmiştir.  2014 yılında Kırım’ın ilhakı ile başlayan süreç 2022 yılı Şubat 

ayında Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği basın toplantısı ile farklı bir düzeye 

çekilmiştir. Rusya sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini (ağırlıklı 

olarak Rus kökenli ayrılıkçı grupların bulunduğu bölgeler) tanıdığını deklare 

etmiş ve akabinde birliklerini Donetsk ve Luhansk bölgelerine 

konuşlandırmıştır. Belirli toprak bölgesinin, resmi olarak tanınmış bir ulus 

devletten ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin, diğer bir ifade ile “kendi 

 
3 Güç ve karşılıklı bağımlılık için bkz: Keohane ve Joseph (2015).  
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kaderini tayin etme” hakkını kullanmasının bazı koşulları bulunmaktadır ve 

Rusya Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki iddiaya göre Rus nüfusa yönelen 

“soykırım” ve “şiddet eylemleri”ne dayanarak bu bölgedeki bağımsızlık 

deklarasyonlarını tanımıştır (Sokullu & Sula, 2022).  Bu dönemde Putin, 

ABD’den ve AB’den gelen tepkilere rağmen  Ukrayna sınırına askeri sevkiyat 

yapmaya başlamış ve 24 Şubat 2022 tarihinde ise (Putin’in söylemi ile) “özel 

bir askeri operasyon” olarak Rusya, Ukrayna’ya saldırmıştır (Şafak, 2022). 

Artık dünya çok kutuplu bir dünyadır ve Rusya bu kutuplar içerisinde ne 

kadar güçlü bir konumda olduğunu göstermek amacındadır (Arıboğan, 2019). 

Böylelikle Putin aslında artık Rusya’nın etkili bir aktör olarak sistemde 

olduğunu tüm dünyaya göstermek istemiştir.  

Putin cephesinden bu eyleminin gelecek olduğunu ve meşru 

nedenlerini aslında 2021 tarihinde Kremlin’in resmi internet sayfasında 

kaleme aldığı “On The Historical Unity of Russians and Ukranians” (Rusların 

ve Ukraynalıların Tarihsel Birliği Üzerine) başlıklı makalesinde tarihsel 

gerçekleri de referans alarak açıklamıştır. Putin (2021),  

 

“…[Ruslar ve Ukraynalıların tek bir halk, tek bir bütün olduğunu söyledim. Bu 

sözler mevcut siyasi bağlam tarafından yönlendirilmedi. Bu defalarca 

söylediğim ve kesinlikle inandığım şey. Bu nedenle, konumumu ayrıntılı olarak 

açıklamayı ve bugünkü duruma ilişkin değerlendirmelerimi paylaşmayı gerekli 

görüyorum]…”  

 

şeklinde başladığı makalesinde var olan durumu ortak bir talihsizlik 

ve trajedi olarak tanımlayarak bunun aslında farklı zaman dilimlerinde yapılan 

hataların sonucu olduğunu ileri sürmektedir. Öte yandan Rusya-Ukrayna iş 

birliğini ve kardeşliğini baltalamaya çalışan “güçlerin” kasıtlı çabalarının da 

etkileri olduğunu söylemektedir. “Dışarıdaki güçlerin” uyguladıkları formülün 

ise çok eski zamanlardan beri bilinen bir “böl ve yönet” yöntemi olduğunu 

belirtmektedir. Makale, “Ukrayna” kelimesinin 12. yüzyılda literatürde çevre 

anlamında kullanıldığını ve “Ukraynalı" kelimesi ile tarihi Rusya’nın dış 

sınırları koruyan sınır muhafızlarına atıfta bulunulduğu, Sovyet döneminde 

ise, Ukrayna yerlilerinin birleşik devlet içerisinde en yüksek mevkilerde 

görevler üstlendiğini ve Ukrayna halkının Ruslardan ayrı bir ulus olduğu 

fikrinin tarihsel temelleri olmadığını vurgulamaktadır. Aksi yönde 

hipotezlerin, Avrupa devletleri tarafından bir rekabet aracı olarak, siyasi 

amaçlar için tarih boyunca kullanıldığını da eklemiştir. Özetle, Putin’e (2021) 

göre Ukrayna'nın yönetici çevreleri geçmişini inkâr ederek ülkelerinin 
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bağımsızlığını haklı çıkarmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda saldırının altında 

yatan en önemli sebebin Ukrayna’nın son dönemde Avrupa Birliği ve NATO 

ile olan yakın diyalogları olduğunu söylemek mümkündür. Rusya’nın devlet 

politikası olarak bu ilişkilere olumsuz baktığı, hele de Ukrayna’nın olası bir 

NATO üyeliğinin kabul dahi edilemeyeceği birçok defa gerek Putin gerekse 

Rusya’nın diğer bürokratları tarafından dile getirilmiş ve Batılı devletlerden 

bu konuda garanti istenmiştir. Ancak bugün artık bağımsız bir devlet olarak 

kabul edilen Ukrayna’nın nasıl bir dış politika izleyeceği doğal olarak 

tamamen kendi devlet politikasıdır ve bu konuda bir başka ülkenin garanti 

vermeye de yetkisi bulunmamaktadır (Kirby, 2022). 

Yukarıda da değinildiği üzere Rusya’dan Batı dünyasına meydan 

okuyacak bir hamlenin geleceği gerek Kırım’daki durumda gerekse yapılan 

resmî açıklamalarda görülmektedir. Ancak Batı son dönemde Rusya ile olan 

ilişkilerinde krizden uzak durmaya çalışmıştır. Batı’nın bu şekilde 

davranmasının en önemli sebebi ise artık Rusya’nın da küresel ekonomik 

sistemin oyuncularından biri olmasıdır ve küresel liberal sistemin temel teorik 

anlayışı çerçevesinde, ekonomik ilişkilerin barış getireceği varsayımı da kıta 

Avrupası içerisinde hâkim olmuştur. Ayrıca gerek sanayide gerek evsel 

kullanımda Avrupa’nın doğalgaz açısından Rusya’ya olan bağımlılığı da 

Rusya’nın bu statükoyu bozan girişimlerine karşı temkinli davranmasına 

sebebiyet vermiştir. Ancak Ukrayna’ya gerçekleştirilen doğrudan saldırı 

sistem içerisindeki dengeleri değiştirmiştir. Uluslararası kamuoyuna bakıldığı 

zaman, Rusya’nın Ukrayna saldırısı, Batı dünyası açısından revizyonist bir 

hareket olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan oluşan bu yeni durum Rusya ile 

ortak sınırlara sahip ülkeler açısından eski düşmandan gelen “yeni bir tehdit” 

algısının da güçlenmesine ve güvenlik politikalarının da tekrar 

değerlendirilmesine sebep olmuştur. Devletler hem iş birliğinin hem de kendi 

sınırlarını gerekli hallerde koruyabilmelerinin önemini görmüşlerdir. Soğuk 

Savaş sonrası değişen güvenlik gündemi bağlamında varlığı çok tartışılan 

kurum olarak NATO’nun, özellikle Avrupalı üyelerinin savunma ve güvenliği 

adına hâlen gerekli olduğu ve konumunu tekrar güçlendirdiği de ortaya 

çıkmıştır. Uluslararası toplum adına en kritik kurum olan Birleşmiş Milletler 

(BM) ise Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın daimî üye olması ve veto yetkisine 

sahip olması nedeniyle, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda kilitlenmiştir. Bu 

durum BM’nin yapısının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine yönelik 

tartışmaları da yeniden gündeme taşımıştır. Öte yandan Avrupa Konseyi ve 

BM İnsan Hakları Konseyi gibi uluslararası kurumlar ise Rusya’nın üyeliğini 

askıya almışlardır. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyaya hâlen 
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devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam anlamıyla güvenlik altında 

olamadığını, devletlerin topraklarının hâlen işgal edilebileceğini de 

göstermiştir (Sokullu & Sula, 2022).  

Uluslararası kurumların Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına 

verdiği tepkiler açısından Avrupa Birliği (AB) özelinde değerlendirme 

yapıldığında AB yumuşak güç araçlarını kullanarak birtakım yaptırımlar 

uygulamak suretiyle Rusya’yı uzlaşma zeminine çekmeye çalışmıştır. Avrupa 

Komisyonu, Birleşik Krallık ve ABD ile bankalar arası para transferini 

sağlayan SWIFT sisteminden Rus bankalarını çıkartmıştır. Bu ekonomik 

anlamda yapılan en önemli yaptırımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Avrupa Komisyonu ayrıca Rus kontrolündeki bütün uçaklara hava sahasının 

kapatılması, Rusya’ya ait basın yayın kuruluşlarının yayınlarının 

durdurulması, Rusya meclisi (Duma), üyelerine karşı yaptırımların yapılması, 

AB içerisindeki Rusya varlıklarının dondurulması, Putin’e yakın bazı kişilerin 

varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi gibi yaptırımları 

uygulama yoluna gitmiştir (EU Sanctions Map, 2022). Öte yandan ABD de 

AB’nin yaptırımlarına benzer yaptırımlar uygulama yoluna gitmiştir. İlk 

olarak hava sahası tüm Rus uçuşlarına kapatılmıştır, Putin’e yakın Rus 

elitlerinin ve aile üyelerinin ABD’deki malvarlıkları dondurulmuş ve 

mülklerini kullanmaları engellenmiştir. Bu kişilere ayrıca ABD’ye seyahat 

yasağı getirilmiş, Rusya’nın Dolar, Euro, Pound ve Yen gibi para birimleriyle 

ticaretine kısıtlama konulmuştur. AB’nin yaptırımlarına ek olarak İngiltere 

büyük Rus bankalarının varlıklarını dondurup İngiliz finans sisteminden 

çıkarmıştır. İngiltere, en fazla sayıda Rus bankasına yaptırım uygulayan 

ülkedir. Kıta Avrupa’sının uzağından, Japonya’dan da, benzer yaptırımlar 

gelmiştir. Ayrıca ulus devletlerden bağımsız olarak bugün küresel ekonomik 

sistemin önemli aktörlerinden olan çok uluslu şirketler ise bireysel kararları 

ile Rusya’ya yönelik yaptırımlar uygulamaya gitmiştir. Kredi kartı şirketleri 

Visa, Mastercard ve American Express’in Rusya’daki faaliyetlerini 

sonlandırması, UPS, FedEx ve DHL’nin Rusya’ya gönderileri durdurması, 

Shell, ExxonMobil ve BP’nin Rusya’dan çekilmesi ve Google’ın sivillerin 

güvenliği için Ukrayna’da Google Haritalar canlı trafik verilerini geçici olarak 

devre dışı bırakması bu alanda verilebilecek örnekler olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Medyascope, 2022).  

Öte yandan Çin, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler ise Rusya’nın 

Ukrayna’ya yönelik saldırısına karşı tarafsız kalacaklarını deklare etmişlerdir. 

Gelinen noktada uluslararası toplumun ve/veya büyük devletlerin bu saldırılar 

karşısında uluslararası ilişkilerde “yumuşak güç” olarak tanımladığımız 
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ekonomik yaptırımları adım adım uygulamaya koyduğu ve süreç içerisinde de 

arttırdığını görmekteyiz. Ancak Rusya’yı uluslararası arenada yanlızlaştırmak 

adına yapılan bu yaptırımların savaşın başladığı günden bu güne kadar Rusya 

politikalarının değişmesine sebebiyet vermemiş olması da gözardı edilmemesi 

gereken bir gerçeklik olarak durmaktadır. Öte yandan Rusya’da bütün bu 

yaptırımlar karşısında kendisine doğalgaz açısından bağımlı olan Avrupalı 

devletleri doğalgaz satışını durdurmakla tehdit etmektedir. Bu durum da 

esasında Avrupa devletlerini zorlamaktadır (Sokullu & Sula, 2022). 

Savaşın başladığı Şubat ayından itibaren uluslararası sistem açısından 

ilk soru NATO’nun ne yapacağı olmuştur. Soğuk Savaş’ın Komünizm ve 

Sovyetler Birliği tehdidine karşı kurulan NATO’nun Rusya’nın bu hamlesi 

karşısında askeri bir cevap vermesi de uluslararası kamuoyu tarafından 

ihtimal verilen bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak NATO bu süreci 

beklenilenden daha barışçıl bir şekilde yönetmeyi tercih etmiştir. Bu konudaki 

resmi açıklamada NATO'nun eylemlerinin savunma amaçlı olduğu ve 

çatışmayı kışkırtmak için değil, çatışmayı önlemek için tasarlandığı 

vurgulanmış, İttifak'ın, bu savaşın daha da yıkıcı ve tehlikeli olacak şekilde 

Ukrayna'nın ötesine yayılmamasının öncelikleri olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Bu bağlamda NATO öncelikli olarak, Ukrayna'nın yardım taleplerini koordine 

ederek insani yardımların sağlanmasını desteklemektedir. Ayrıca Müttefikler 

maddi yardımların yanı sıra bireysel kapasiteleri doğrultusunda Ukrayna’ya 

tanksavar ve hava savunma sistemleri, obüsler ve insansız hava araçları dâhil 

olmak üzere silah, mühimmat ve birçok hafif ve ağır askeri teçhizat 

göndermektedir. Haziran 2022'deki Madrid Zirvesi'nde ise Müttefikler 

Ukrayna için özellikle askeri anlamda güçlendirilmiş bir destek paketi 

üzerinde anlaşmıştır (NATO, 2022).  

NATO’nun Haziran 2022 Madrid Zirvesi’nde “Tahıl Krizi”ne de 

değinilmiş ve tüm dünya açısından önemli bir gıda krizine neden olabilecek 

Ukrayna tahılının sevkiyatının güvenli bir şekilde sağlanmasının önemi 

vurgulanmıştır. Bunun nedeni, savaşın başından beri Rusya’nın Ukrayna 

tahılının dünyaya sevkiyatını farklı yöntemlerle engelmeyi başarmış 

olmasıdır. Bu maksatla Rusya Ukrayna’nın Mikolayiv kentine füze saldırısı 

düzenlemiş ve bu kentteki liman ve Ukrayna’da en büyük ikinci tahıl 

terminali yok edilmiştir. Uluslararası kamuoyu bu eylemi Rusya’nın 

dünyadaki kıtlığı arttırma amacı ile kendisine yönelik ekonomik yaptırımlara 

karşı bir cevap niteliğinde stratejik bir hamle olduğu şeklinde 

değerlendirmektedir (Bilal, 2022). Öte yandan tahıl sevkiyatını engelleme 

stratejisi açısından Rusya, savaşın başından beri Ukrayna'nın Karadeniz 
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limanlarını abluka altına almıştır. Ukrayna, tahıl sevkiyatını deniz yolu ile 

gerçekleştiren bir ülkedir ve bu abluka ihracatı bir anda durdurmuştur. Liman 

ablukaları sonucunda önce kara yolu sonra ise demiryolu ile sevkiyat 

yapılmaya çalışılmış ancak bu defa da hem başka teknik sorunlar oluşmuş 

hem de Rusya’nın Odessa'nın güneyindeki bir köprüyü bombalaması ile bu 

süreç son bulmuştur (BBC News Türkçe, 2022; Karaoğlu, 2022). Bu süreç 

Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetleri ile kısmi ve süreli olarak “Tahıl 

Koridoru”nun oluşturulması ile çözülmüştür.  

3. KORUMACILIK VE ULUSLARARASI TİCARET 

Uluslararası ticaret, ülkeler arasında mal ve hizmet alışverişidir ve 

ülkelerin ekonomisinde önemli bir rol oynar. Ticaret, üretim faktörlerine ve 

ürünün ihracatına göre mal sahiplerinin gelirlerinde artışa yol açarak nüfusun 

ihtiyaçlarını karşılamaya fırsat verir. Böylece ekonomik büyümeyi teşvik 

ederek ülkenin iç gelişimini sağlar. Ayrıca erişimde çeşitlendirmeyi 

kolaylaştırır. Derin ticaret bağlantılarına sahip günümüzün hiper bağlantılı 

küresel ekonomisinde, yerel şoklar daha uzak bölgelerden kaynak sağlanarak 

telafi edilebildiği için birçok ülke eskiye göre daha dayanıklıdır, ancak aynı 

zamanda bazı gelişmekte olan ülkeler hassas bir duruma geçmiştir. Tüm 

şehirlerin, ülkelerin ve kıtaların kültürel, ahlâki, sosyal, politik ve ekonomik 

birleşimleri vardır. Dolayısıyla, uluslararası iş birliği ve küreselleşmenin 

gelişmesi piyasa ekonomisi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Gelişmiş 

ülkelerin pratik deneyimleri, uluslararası ticaretin ülkenin refah düzeyi 

üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu süreç, tedarik zinciri 

stratejisini kullanarak gelişmiş ülke ekonomilerinde giderek daha önemli bir 

rol üstlenmeye devam eden ülkelerin uluslararası ticarete daha fazla 

entegrasyonunu gerektirir.  

COVID-19 salgını ve buna bağlı küresel durgunluk, uluslararası 

ticaret üzerinde yıkıcı bir etki yaratmış ve 2020'nin ikinci çeyreğinde, küresel 

ticaret %18,5 azalmıştır. COVID-19 pandemisinden sonra toparlanma ümidi 

varken Rusya-Ukrayna arasındaki savaş orta ve uzun vadede uluslararası 

ticaretin olası evrimini ve tedarik zincirlerini etkilemiştir. Başka bir deyişle, 

küresel ekonomi döngüsel gerilemeden kurtulduktan sonra, küresel ticarette 

kalıcı değişiklikler olması daha olası hâle gelmiş ve gelişme için daha zor bir 

ortam yaratmıştır. Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeden önce bile, küresel 

ekonomi artan enflasyon, karışık tedarik zincirleri ve düşen hisse senedi 

fiyatları gibi bir dizi yükün altında eziliyordu. Ukrayna krizi hem her tehdidi 

büyüttü hem de olası çözümleri karmaşıklaştırdı. Artan jeopolitik gerilimler, 
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yüksek enflasyonu ve tedarik zinciri darboğazlarını şiddetlendirdi. İkinci 

Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa'nın en büyüğü hâline gelebilecek bir 

çatışma, en azından kısa vadede koronavirüsten güçlü bir küresel ekonomik 

toparlanma umutlarını azalttı.  

Tedarik zinciri, bir ürünün üretimi için gerekli olan ham maddenin 

tedarikinden başlayarak, nihai tüketiciye ulaşmasına kadar gerçekleştirilen 

tüm lojistik faaliyetlerini ve bu faaliyetler içinde bulunan tüm insanları, 

teknolojileri ve kaynakları kapsayan süreçlerin tamamını tanımlayan önemli 

bir kavramdır. Gelişmekte olan dünyadaki ticaret fırsatları için muhtemelen en 

büyük risk, daha gelişmiş ekonomilerdeki genellikle ulusal güvenlik koruması 

gibi giyinmiş artan korumacılıktır. Bu durum, küresel tedarik zincirlerinde bir 

kriz ve sorun olması durumunda sigorta sağlar. Ancak çözüm her şeyi ülke 

içinde üretmek değildir. Bu çok maliyetli olacak ve gelişmekte olan ülkeleri 

üretim ve ticaret fırsatlarından mahrum bırakacaktır.  

Enflasyon, dünya çapında artan eşitsizliklere katkıda bulunur ve bu 

hareket yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde daha belirgindir. Enflasyon, 

ekonomik toparlanmanın neden olduğu artan talep ve birçok değer zincirinin 

devam eden kesintisinin bir sonucu olarak 2021 boyunca zaten yükselmekte 

iken savaş bunu hızlandırdı. Enflasyondaki bu artış, merkez bankalarının faiz 

oranlarında önemli artışlara ve parasal koşulların sıkılaşmasına yol 

açmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, krizlerle mücadele etmek ve 

vatandaşların üzerindeki etkiyi hafifletmek için gelişmiş ülkelere göre daha az 

mali alana sahiptir. Şekil 1’e göre orta vadede gelişmiş ve yükselen piyasalar 

ile gelişmekte olan ekonomiler arasında sürekli bir ayrışmanın devam etmesi 

beklenmektedir. 
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Şekil 1: Orta vadede piyasalar arasındaki ayrışma (Kaynak: IMF, World Economic 

Outlook. 2022) 

 

Ekonomik korumacılık ve ticaret savaşlarının arttığı bir ortamda, 

küresel ve yerel ekonomik krizler dünya ekonomisini yavaşlatmakta ve 

geçmiş on yıllarda yaşananlardan çok daha düşük büyüme oranları için 

umutsuzluğu arttırmaktadır. Yeni ekonomik süper güçlerin ortaya çıkması 

(öncelikli olarak Çin), Soğuk Savaş'tan bu yana “Uzun Barış” döneminde 

sağlamlaştırılan piyasa dengesini ve jeopolitik dengeleri sorgulamaya 

itmektedir. Küresel değer zincirleri (GVC'ler), COVID-19 salgınının 

kanıtladığı gibi, içsel ve dışsal şoklara karşı güçlü bir tepki göstermekte ve 

böylece olası küreselleşme ve bölgeselleşme süreçlerine giden yolu 

açmaktadır. İdeolojik ve siyasi anlamda, milliyetçilik ve popülizm çok 

taraflılığa karşı çıkmakta ve onu tehdit etmektedir. Böyle bir ortam göz önüne 

alındığında Mariotti’ye (2022) göre, Fukuyama sadece “tarihin sonu”nun 

ertelenmesi gerektiğini -insanlık tarihi, insanlığın sosyal ve kültürel gelişimi 

açısından zirvesine ve sonuna ulaşmaktan hâlâ çok uzakta olduğu için- değil, 

belki de «tarihin sonu kabul edilmelidir» tezini düşündürmek istemiştir.4 

Onlarca yıllık entegrasyon ve küreselleşmeden sonra, 2008 Küresel 

Mali Krizi, uluslararası ticareti ve ilişkileri giderek gerginleştiren ekonomik 

 
4 Fukuyama ile röportaj için bakınız Gibson (2021). 
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liberal düzene karşı bir korumacılık hareketini tetiklemiş ve hükümetler 

jeopolitik çatışmalara girdikçe “Yeni Normal” hâline gelmiştir (Hoekman, 

2015). Mevcut kurallara dayalı uluslararası düzenin sorgulanması, öncelikle 

Çin'in yükselişi ve ABD’de ve tüm dünyada ekonomik milliyetçilik tarafından 

yönlendirilmesine rağmen, farklı durumlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin 

2016'da Birleşik Krallık'taki insanların çoğunluğu Brexit'e oy vermiştir. 

2017'de ABD, Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan (TPP) tek taraflı olarak çekilmiş 

ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakere 

edilmesini zorlamıştır. Buna paralel olarak, ABD tarafından desteklenen 

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP), Alman ve Fransız 

hükümetleri tarafından sona erdirilmiştir. Aynısı AB-Kanada Anlaşması’na 

(CETA) da olmuştur. AB, Rus ve Çin çeliğine yönelik gümrük vergilerini %35 

oranında artırmış ve ardından Türkiye'den yapılan çelik ithalatına ağır vergiler 

eklemiştir. 2018'de Trump yönetimine karşı Çin sonunda Amerikan ürünlerine 

misilleme tarifeleriyle tepki göstermiştir. 2019'da Japon hükümeti, Güney 

Kore'yi ihracat lisansı için tercihli muamele gören ülkeler listesinden 

çıkarmıştır. Ulusal endüstrilere yönelik algılanan tehdit, Koreli tüketicinin 

Japon ürün ve hizmetlerinin satın alınmasına karşı boykot etmesine yol 

açmıştır. Son olarak, 2021'den bu yana ABD Başkanı Biden, Trump'ın Çin 

veya DTÖ anlaşmazlığının çözümü konusundaki politikasından uzaklaşmaya 

çok az eğilim göstermiştir. Korumacı miras, ABD imalâtını korumayı ve bazı 

stratejik rakipleri hedeflemeyi amaçlayan Biden yönetimi altında hâlâ çok 

canlıdır (Menaldo ve Wittstock, 2021). 

Şekil 2, liberalleşme sürecinin tutarlılığını ve dinamiklerini 

karşılaştırmaktadır. G20 ülkeleri5 tarafından Kasım 2008'den bu yana 

uygulanan ayrımcı müdahalelere bakıldığında, korumacı ve ayrımcı 

önlemlerin birikiminin, liberalleşmeden çok daha büyük ölçekte ve daha 

büyük dinamiklerle gerçekleştiği açıktır. Müdahalelerdeki paylara 

bakıldığında, birlikte toplamın yarısına yakın olan ABD (%25,8) ve Çin 

(%20,6) öne çıkmaktadır. Önemli bir şekilde, bu iki ülke liberalleşme 

açısından lider değildir: ABD (%7,6) ve Çin'in (%8,2) payları toplamın 

%16'sına ulaşmayıp bireysel olarak Brezilya (%13,2) ve Hindistan (%9) gibi 

 
5 G20 üyeleri şunlardır: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, 

Hindistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, 

Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. 

OECD'ye göre, G20 üyeleri küresel GSYİH'nın %85'ini, uluslararası ticaretin %75'ini ve dünya 

nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir. 
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ülkeler tarafından geçilmektedir. Bu evrime göre, dış ayrımcılık politikası 

aracı için potansiyel olarak risk altında olan G20 ülkelerinin ihracat yüzdesi 

2009'da ortalama %40'tan 2021'de %83'e yükselmiştir (Evenett ve Fritz, 

2021). 

 

 
Şekil 2: Kasım 2008'den bu yana uygulanan ayrımcı ve liberalleştirici müdahalelerin 

sayısı, G20 ülkeleri (Kaynak: Evenett ve Fritz. 2021) 

Korumacılığın yükselişi, savaş sonrası uluslararası ilişkilerde 

dengelerin kırılması ve bir ülkenin kimliği, güvenliği, gücü, birliği ve ulusal 

ekonomik ve sosyal yapıları korumaya yönelik politika araçları üzerine kurulu 

bir ekonomik milliyetçiliğin ortaya çıkması tartışmaları artmaktadır. 

Küreselleşme bireysel ulusların gücünü aşındırırken bile, Enderwick (2011) 

ekonomik milliyetçiliğin bir piyasa liberalizasyonu çağında devam ettiğini ve 

sanayileşmeye veya yeniden inşaya doğru ilerleyen Çin, Hindistan ve Rusya 

gibi güçlü ülkelerde yükseldiğini vurgulamıştır. Rodrik'in (2018) belirttiği 

gibi: "ekonomistler pek çok konuda anlaşamazlar, ancak serbest ticaretin 

koruma üzerindeki üstünlüğü tartışmalı değildir". Korumacılığın etkileri 

üzerine yapılan ampirik çalışmalar, ticaretteki yavaşlamanın bir nedeni olarak 

çeşitli bulgular sunmuşlardır (Constantinescu vd., 2020; Ghodsi vd., 2017; 

Kee vd., 2013; Kiyota, 2022). Gregori (2021), korumacı ticaret politikalarının 

dünya ticaretinin GSYİH'ya olan azalan tepkisini açıklamada kesinlikle bir rol 

oynadığını belirtmiştir. Bununla birlikte, bu yaklaşımlar genellikle ticaret 

kısıtlamalarıyla bağlantılı korumacılığın “geleneksel” bir görüşünü yansıtır 

(Corden, 1971; Irwin, 2011).  



53 |  SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

Enderwick (2011) yeni korumacılığı “küresel korumacılık” olarak 

tanımlayarak geleneksel korumacılıktan temel farklılıklarına vurgu yapmıştır: 

(i) Sermaye hareketi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY), kıyıdan kaynak 

sağlama, göç gibi kavramlar korumacılığın kapsamını ticaret kısıtlamalarının 

ötesine geçirmiştir. (ii) Koruma biçimleri arasında geleneksel olanlar 

(tarifeler, kotalar, tarife dışı engeller) ve ayrıca sübvansiyonlar, kamu alımları, 

sanayi politikaları, ulusal şampiyonların yaratılması, devlete ait işletmelerin 

teşviki, finans önlemleri, sağlık ve güvenlik yer almaktadır. (iii) Koruma hissi, 

hem ekonomik zayıflığa (geçmişte olduğu gibi) hem de ekonomik güce 

(örneğin, gaz ve petrol için Rusya gibi, ulusal ekonomiye fayda sağlamak için 

korunan ekonomik rantlarını kullanan emtia ihracatçıları) dayanmaktadır. (iv) 

Baskılar yerel üreticilerden, aynı zamanda ulusal liderlerden, endüstri 

kuruluşlarından, tüketici derneklerinden, sendikalardan gelmektedir. (v) 

Küreselleşmenin faydalarını en üst düzeye çıkarmak ve aynı zamanda 

maliyetlerden kaçınmak için seçici stratejik yaklaşımlar izlenmektedir. (vi) 

Korumacılığın coğrafi kapsamı tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri 

kapsamaktadır. Ekonomik vatanseverlik ve ulusal güvenlik tarafından 

sağlamlaştırılan “stratejist olarak devlet” (Lenway ve Murtha, 1994; Stopford 

ve Strange, 1991), küresel korumacılığın yeni sisteminde yönetici aktördür. 

Küresel korumacılığın belirleyicilerini anlamak, bu nedenle, özellikle politika 

amaçları için çok önemlidir. 

Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi olaylar artık ulusların kendi 

kendilerine güvenmelerini gündeme getirerek, ekonomik milliyetçiliğin aşırı 

bir biçimi olarak anlaşılan otarşiye dönüş sorununu gündeme getirmiştir. 

Helleiner (2021) çalışmasında şu ifadeyi kullanmaktadır:  

“Milliyetçilik, militarizm ve emperyalizmin zehirli bir karışımı” 

tarafından harap edilen bir gelecek çağından kaçınabilecek bir ekonomik 

ve endüstriyel politika arayışı içinde hareket etmemiz gereken yer, 

neoliberal küreselleşmenin ve yerel otarşinin uç noktaları arasındadır. 

Bu süreklilik boyunca, iktisadi düşünce tarihinde çeşitli yaklaşımlar 

ortaya çıkmıştır. Helleiner (2021), on dokuzuncu yüzyıl Alman düşünürü 

Friedrich List'in, açık bir dünyada başarılı bir şekilde rekabet edebilen yerli 

sanayileri teşvik etmeye çalışan otarşiye alternatif olarak ekonomik 

ulusalcılığın neo-merkantilist bir versiyonunu nasıl ortaya koyduğuna dikkat 
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çekmiştir. Daha yakından bakıldığında, “küresel korumacılık” kavramı, içe ve 

dışa dönük politikaların bir karışımı gibi görünmektedir. 

Bugün ulusal ekonomiler arasındaki bağlar daha güçlü ve birbirine 

çok daha yakın bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Böylece tek tek ülkelerin 

ekonomik politikalarının diğer ülkeler üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bu 

karşılıklı etki, istenmeyen sonuçlara yol açabilecek dinamik stratejik etkileşim 

oyunlarını körükler. Hükümetler, şirketler ve yerel topluluklar, misilleme değil 

işbirliğini önerdiği ve aynı zamanda belirli bir zamanda ortaya çıkan 

dışsallıkları ele alma motivasyonuna ve yeteneğine sahip olduğu, sonsuza 

kadar tekrarlanan bir oyuna dâhil olduklarının farkında olmalıdır. Politika 

tasarımında, uzun vadeli bir perspektife göre, bunların fayda işlevi 

dışsallıkları hesaba katarak ve iç faydalarla dengelenerek yapılmalıdır 

(Evenett ve Fritz, 2021). Yerli sanayilerin ulusal rekabet gücünü güçlendirmek 

için benimsenen eylemci politikalar, bir kazan-kazan yaklaşımına göre 

tasarlanmalıdır, yani ülkeler arası ekonomik karşılıklı bağımlılıkla bağlantılı 

ortak rekabet sinerjilerinin temel bir itici güç olduğu varsayılmalıdır. 

4. RUSYA VE UKRAYNA: EKONOMİK GÖSTERGELER 

Rusya, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana, merkezi olarak 

planlanmış bir ekonomiden daha piyasa temelli bir sisteme geçerek önemli 

değişiklikler geçirmiştir. Bununla birlikte hem ekonomik büyüme hem de 

reform son yıllarda durmuş ve Rusya, yetkililerin elinde yüksek bir servet 

konsantrasyonuna sahip, ağırlıklı olarak devletçi bir ekonomi olmaya devam 

etmiştir. 1990'lardaki ekonomik reformlar, enerji, ulaştırma, bankacılık ve 

savunma ile ilgili sektörlerdeki dikkate değer istisnalar dışında, çoğu 

endüstriyi özelleştirmiştir. Ancak, mülkiyet haklarının korunması hâlâ zayıftır 

ve devlet, özel sektörün serbest işleyişine müdahale etmeye devam 

etmektedir. 

Rusya, dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz üreticilerinden biridir 

ve aynı zamanda çelik ve birincil alüminyum gibi metallerin en büyük 

ihracatçısıdır. Rusya, dünya emtia fiyatlarının hareketine büyük ölçüde 

bağımlıdır, çünkü emtia ihracatına güvenmek, onu küresel fiyatlardaki 

değişken dalgalanmaları takip eden canlanma ve düşüş döngülerine karşı 

savunmasız hâle getirir. Petrol fiyatlarının hızla yükselmesiyle 1998-2008 

döneminde ortalama %7'lik bir büyüme kaydeden ekonomi, o zamandan beri 

Rusya'nın emtia bazlı büyüme modelinin tükenmesi nedeniyle büyüme 

oranlarının düştüğünü görmüştür.  
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Ağustos 1991'deki bağımsızlıktan kısa bir süre sonra, Ukrayna 

Hükümeti fiyatların çoğunu serbestleştirip özelleştirme için yasal bir çerçeve 

oluşturmuştur. Ancak hükümet ve yasama organı içindeki reforma karşı 

yaygın direnç, kısa sürede reform çabalarını durdurmuş ve bazı geri dönüşlere 

yol açmıştır. Dış kurumlar- özellikle IMF, Ukrayna'yı ekonomik büyümeyi 

teşvik etmek için reformların hızını ve kapsamını hızlandırmaya teşvik 

etmiştir. Ukrayna'nın oligark ağırlıklı ekonomisi 2010'dan 2013'e kadar yavaş 

büyümüş, ancak bölgedeki emsallerinin gerisinde ve Avrupa'nın en yoksulları 

arasında kalmıştır. Eski Cumhurbaşkanı Yanukoviç'in Onur Devrimi sırasında 

ülkeden kaçmasının ardından, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, ülkenin doğusundaki 

askeri çatışmalar ve Rusya ile bir ticaret savaşı nedeniyle Ukrayna ekonomisi 

krize girmiş ve GSYİH'de %17'lik bir düşüşe neden olmuştur. Uluslararası 

toplum, Ukrayna ekonomisini istikrara kavuşturmak için çabalara başlamış, 

Ukrayna, her ne kadar daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç olsa da ulusal 

yolsuzlukla mücadele dairesinin oluşturulması, bankacılık sektörünün elden 

geçirilmesi ve devlet alımlarında şeffaflığın artırılması dâhil olmak üzere 

ülkeyi müreffeh, demokratik ve şeffaf hâle getirmek için tasarlanan 

reformlarda ilerleme kaydetmiştir.  

Rusya'nın Mart 2014'te Kırım'ı işgal etmesi ve doğu Ukrayna'da 

devam eden Rus saldırganlığı ekonomik büyümeye zarar vermiştir. 

Ukrayna'nın ağır sanayisinin önemli bir bölümünün Donbas'ta kaybedilmesi 

ve süregelen şiddet ile ekonomi 2014'te %6,6 ve 2015'te %9,8 küçülmüş, 

ancak 2016 ve 2017'de düşük büyümeye geri dönerek %2,3 ve %2,0'a 

ulaşmıştır. Ukrayna ayrıca, ikili bir “Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret 

Anlaşması’’nın uygulanmasının ardından ticaret faaliyetlerini AB'ye 

yönlendirerek Rusya'yı en büyük ticaret ortağı olarak yerinden etmiştir. 

2017’nin başlarında ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerle ticaretin 

yasaklanması, büyük ölçüde elverişli dış koşullar nedeniyle Ukrayna'nın kilit 

sanayi sektörlerini beklendiği kadar etkilememiştir.  

Tablo 1: Savaşın Ukrayna Ekonomisi Üzerindeki Etkileri 

Tahmini GSYİH düşüşü %45 

Tahmini ekonomik kayıplar 564-600 milyar $ arası 

Enflasyon oranı  17% 

Ukrayna Ulusal Bankası Faiz Oranı %25 artış 

Gerekli bütçe yardımı  Aylık 5 milyar $ 

Gerekli genel yeniden inşa  600 milyar $ 

Küresel ticaret düşüşü  %2,4-%3 arası 

Kaynak: Financial Times’dan faydalanarak hazırlanmıştır. 
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Rus işgali Ukrayna ekonomisine büyük bir darbe indirerek altyapıya 

büyük zarar vermiş, Rusya'nın Ukrayna ile ikili ticareti, 2011'de neredeyse 50 

milyar dolar olan zirvesinden 2019'da 11 milyar dolara düşmüştür. Yine de 

Rusya, Ukrayna'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olmaya devam 

etmektedir. Dünya Bankası, 10 Nisan 2022’de yayınlanan raporunda, Ukrayna 

ekonomisinin savaş nedeniyle % 45'e kadar küçülebileceğini tahmin ederken, 

Rusya ekonomisinin yaptırımlar nedeniyle % 11,1 oranında daralacağını 

öngörmüştür. Çökmekte olan ekonominin yanı sıra, savaş nedeniyle 

Ukrayna'da enflasyon ve faiz oranları da yükselmiştir. Birçok Rus bankasının 

bankalararası ödeme sistemi SWIFT'den kesilmesi de dâhil olmak üzere Batılı 

ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların yükünü Rusya üstlenirken, devam 

eden ihtilaf, başta endüstriyel emtialar olmak üzere hammadde arzına bağlı 

endüstrileri vurmaktadır. Ayrıca, yansımalar küresel ekonomiyi tehdit 

etmekte, finansal piyasaları sarsmakta ve hayatı daha tehlikeli ve zor hâle 

getirmektedir (Tablo 2). 

Ukrayna ve Rusya, dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarıdır (Şekil 3). 

Ayrıca, önemli bir jeoekonomik bölge olan Karadeniz'de bulunan limanları 

emtia taşımacılığı için bir merkez olarak kullanmaktadırlar. Her iki ülke de net 

tarım ürünleri ihracatçısı ve her ikisi de, ihraç edilebilir kaynakların genellikle 

az sayıda ülkede yoğunlaştığı küresel gıda maddeleri ve gübre pazarlarında 

lider tedarik rolleri oynamaktadır. İthalatçılar alternatifler bulmaya çalışırken, 

ekonomik yaptırımlar veya askeri harekât gıda maliyeti üzerinde önemli bir 

etki yaratmaktadır. Ukrayna, başlıca gemilerle Mariupol ve Berdyansk (Azov 

Denizi) ve Odessa'da (Karadeniz) bulunan limanlara taşınan buğday, ayçiçeği 

ve mısırın önemli bir küresel üreticisidir. Odessa limanı, 2014 yılında 

Kırım'daki olaylardan bu yana Ukrayna'nın Avrupa'ya ihracatı için en uygun 

liman olmuştur. Savaşa ilişkin mevcut belirsiz durum, Ukrayna ve Avrupa 

ülkeleri arasındaki tarımsal tedarik zincirlerini bozmak için bir tehdit 

oluşturmaktadır (Graham ve Pe’er, 2022).  

1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, 

tarımsal üretkenlik ve üretim azaldı ve Rusya ile Ukrayna net gıda ithalatçısı 

oldular. Ancak, son otuz yılda yoğun modernizasyon ve mekanizasyondan 

sonra, Rusya ve Ukrayna'nın tarım ürünleri ve gıda ürünleri ihracatı önemli 

ölçüde artarak bölgeyi dünyanın ekmek sepeti haline getirdi. İki ülke başta 

hububat ve ayçiçek yağı olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinde dünyanın en 

büyük üreticileri arasında yer almaktadır. 2020'de birlikte, ayçiçek yağı ve 

tohumlarda küresel ticaretin %72.7'sini ve buğdayda küresel ticaretin 

%34,1'ini oluşturmuşlardır. 
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2021-2022’de Rusya, toplam 33 milyon ton tahıl arzı ve dünya 

ihracatının %16,5'ine denk gelen ticaret hacmiyle Avrupa Birliği'nden (AB) 

sonra dünyanın en büyük 2. buğday ihracatçısı olarak öne çıkarken; Ukrayna, 

19 milyon ton ihracat ve % 9,5 küresel pazar payı ile 5. en büyük buğday 

ihracatçısı olmuştur (Şekil 4). 

Tablo 2: Rusya-Ukrayna Savaşından Küresel Ekonominin Etkilendiği Kanallar 

E
n

er
ji

 

 

Birçok Avrupa ülkesi, Rus enerjisine, 
özellikle de birkaç hayati boru hattı 

yoluyla gaza büyük ölçüde bağımlıdır. 

Çatışma sona erse bile, Rusya'ya yönelik 

sert ekonomik yaptırımların bu ülkelerin 
gaz ithal etmesini çok zorlaştırması 

ihtimali vardır. 

 

U
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Salgının ardından küresel ulaşım 

ciddi şekilde kesintiye uğradığı için 
savaşın daha fazla sorun yaratması 

muhtemeldir. Etkilenmesi muhtemel 

ulaşım modları, deniz taşımacılığı ve 

demiryolu taşımacılığıdır. Demiryolu, 
Asya ve Avrupa arasındaki toplam 

yükün yalnızca küçük bir bölümünü 

taşırken, son ulaşım kesintilerinde 

hayati bir rol oynamakta ve istikrarlı 
bir şekilde büyümektedir. 
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Ukrayna ve Rusya, dünya buğday 
ihracatının % 30'unu, mısırın % 19'unu ve 

gıda işlemede kullanılan ayçiçek yağının 

% 80'ini oluşturmaktadır. Rus ve Ukrayna 

tahılının çoğu Yemen ve Libya gibi 
yoksul ülkelere gitmektedir. Ukrayna tek 

başına ayçiçek yağı ihracatının neredeyse 

yarısını oluşturmaktadır. Savaşın yıktığı 

Ukrayna'da hasat ve işleme engellenirse 
veya ihracat engellenirse, ithalatçılar 

malzemeleri değiştirmek için mücadele 

edecektir. Doğu Ukrayna'daki çiftliklere 

yönelik tehdit ve Karadeniz limanlarından 
yapılan ihracatın kesilmesi, fiyatlar 

2011'den bu yana en yüksek 

seviyelerdeyken ve bazı ülkelerde gıda 

kıtlığı yaşarken gıda arzını azaltmaktadır. 
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Ukrayna savaşı, Federal Rezerv ve 

diğer merkez bankaları için yüksek 
riskli bir döneme denk gelmiştir. 

Rusya ve Ukrayna birlikte dünya 

petrolünün % 12'sini ve doğal gazının 

% 17'sini üretmektedir. Rusya'nın 
küresel ekonomiyle ticaretini 

kesintiye uğratan mücadele ve 

yaptırımlar, özellikle enerji için 

fiyatları daha da yükseltmekle tehdit 
etmektedir. 
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Dünyanın pandemik durgunluktan güçlü 

bir şekilde toparlanması, şirketleri artan 
müşteri talebini karşılamak için mal 

üretmek üzere yeterli hammadde ve 

bileşen bulma mücadelesine sokmuştur. 

Bunalmış fabrikalar, limanlar ve navlun 
sahaları kıtlık, nakliye gecikmeleri ve 

daha yüksek fiyatlar anlamına 

gelmektedir. Rus ve Ukrayna 
endüstrilerindeki aksaklıklar, normal 

koşullara dönüşü geciktirecektir. 
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Otomobil sektörü savaştan büyük 
zarar gören sektörlerden biridir. 

Ukrayna, otomobil üreticileri için 

otomobil parçaları üreten birçok 

şirkete ev sahipliği yapmaktadır.  
Petrol fiyatlarındaki artış, devam 

eden yarı iletken, çip ve diğer nadir 

toprak metalleri kıtlığı endüstrinin 
sorunlarını arttırmaktadır. 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 3: Ukrayna ve Rusya'nın küresel ticaretteki payı (%), 2018-2020 (Kaynak: 

Glauber ve Laborde. 2022) 

 
 

 
Şekil 4: Dünyanın en büyük ilk 5 buğday ihracatçısının payı (%) (Kaynak: USDA. 

2022b)  
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Şekil 5: Rusya Federasyonu ve Ukrayna İhracatı (bin metrik ton) (Kaynak: Trade 

Data Monitor) 

 

İthalatta Ukrayna'ya en çok bağımlı olan ülkeler öncelikle Orta ve 

Doğu Avrupa'dır. Moldova, tarımsal ithalatının dörtte birinden fazlası için 

Ukrayna'ya güvenerek en bağımlı ülke olurken, Gürcistan tarımsal alımlarının 

yaklaşık beşte birini Ukrayna'dan sağlamaktadır. İhracat hedefi olarak 

Ukrayna'ya güvenen ülkeler ağırlıklı olarak Doğu Avrupa, Orta Asya ve 

Kafkasya'da bulunmaktadır. Ukrayna, % 12 ile Gürcistan'ın tarımsal 

ihracatında ikinci en büyük destinasyon olurken, diğer ülkeler % 3'ten daha az 

bir paya sahiptir (Tablo 3).  

Tablo 3: İhracat ve İthalat hedefi olarak Ukrayna 

Kaynak: UN COMTRADE 
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Buğday (RU)

Arpa (RU)

Mısır (RU)

Soya fasulyesi (RU)

Ayçiçeği (RU)

Ayçiçek yağı (RU)

Kolza yağı (RU)
2021 2020

İhracat hedefi olarak Ukrayna'ya 

güvenen ilk on ülke (2018-2020) 

İthalat için Ukrayna'ya güvenen 

ilk on ülke (2018-2020) 
Tarımsal Ürünler 

İthalatçı 
Ülke 

Ukrayna'nın 
Payı (%) 

Ukrayna'nın 
Sıralaması 

Gürcistan 12 2 

Rusya 3 7 

Belarus 3 4 

Ermenistan 3 6 

Benin 3 9 

Malawi 2 14 

Moldova 2 12 

Letonya 2 10 

Polonya 2 13 

Azerbaycan 2 8 
 

Tarımsal Ürünler 

Ülke 
Ukrayna'nın 

Payı (%) 
Ukrayna'nın 
Sıralaması 

Moldova 26 1 

Gürcistan 19 2 

Tunus 15 1 

Belarus 15 2 

Azerbaycan 15 2 

Ermenistan 11 2 

Mısır 10 4 

Hindistan 8 5 

Türkiye 7 4 

Lübnan 7 2 
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Şekil 7: Ukrayna’nın Tarımsal İhracatının Coğrafi Yapısı (%) (2021) (Kaynak: 

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı verilerinden hazırlayan Bezpartochnyi 

vd. 2022) 

*Bağımsız Devletler Topluluğu (Üye ülkeler sırasıyla; Azerbaycan, Belarus, 
Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan_ 

(2008'de Gürcistan ayrıldı).  

 

Buğday, dünya nüfusunun %35'inden fazlası için temel gıda 

maddesidir (FAO, 2022a). Üretici ülkelerin yerel arzı korumak amacıyla 

ihracatı kısıtlaması böyle durumlarda olasılıklar arasında sıklıkla 

değerlendirilir. Böyle bir ihracat kısıtlaması da gıda fiyatlarındaki artışları 

daha da artıracaktır. Yaklaşık 50 ülke buğdaylarının %30'dan fazlasını 

Ukrayna ve Rusya'dan ithal etmektedir (FAO, 2022b). Bunlardan 15'i 

buğdayının %70'inden fazlasını bu iki ülkeden ithal etmektedir. Bu gruptaki 

birçok ülke, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki oldukça 

bağımlı, düşük gelirli ve gıda eksikliği olan ülkelerdir. Hindistan, Çin ve bazı 

Orta Doğu ülkeleri Rusya ve Ukrayna'dan ayçiçek yağı ithalatına 

bağımlıyken, Mısır ve Libya buğday arzının üçte ikisini bu ülkelerden temin 

etmektedir (Ritchie, 2022). Lübnan, buğdayının %80'ini Ukrayna'dan 

sağlamaktadır (Bentley, 2022). Etiyopya ve Yemen, Ukrayna ve Rusya'dan 

buğday ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan hassas ülkelerdir (Leiva, 2022). 

Litvanya, Çin ve Hindistan, mısır ithalatının %80'inden fazlasını Ukrayna'dan 

sağlamaktadır. Ayrıca Rusya arpa ithalatının %73'ünü Ukrayna'dan elde 

etmektedir (Ritchie, 2022). 
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Şekil 8: Dünya Tahıl Arzı ve Talebi Trend Tablosu (Kaynak: FAO. 2021) 

 

 
Şekil 9: İthalat Bağımlılığı Göstergeleri (2020) (Kaynak:FAO. 2022b)  

(a) (Buğday ithalatı-Buğday ihracatı) / (Buğday üretimi+Buğday ithalatı-Buğday 

ihracatı)*100 olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 10:  Tarım Ürünleri Dengesi (milyon $) (b) (Kaynak: FAO. 2022b)  

(b) *(Tarım ürünlerinin toplam ihracat değeri-Tarım ürünlerinin toplam ithalat değeri) 

şeklinde hesaplanmıştır. 

 

Son 30 yılda, Ukrayna ve Rusya, hububat ve yağlı tohumların başlıca 

küresel tedarikçileri olarak ortaya çıkmışlardır. Ukrayna, Rusya ve Beyaz 

Rusya'dan yapılan küresel tarımsal ihracatın değeri 2020'de sırasıyla 19,4 

milyar Euro, 24,8 milyar Euro ve 5,0 milyar Euro'dur. Ukrayna'nın başlıca 

tarımsal ihracat destinasyonları Çin, Hindistan, Hollanda, Mısır, Türkiye, 

İspanya ve Polonya iken, Rusya'nın başlıca tarımsal ihracat destinasyonları 

Çin, Türkiye, Kazakistan, Mısır, Kore Cumhuriyeti, Beyaz Rusya ve 

Hollanda’dır (Tablo 4) (Hellegers, 2022). 

DTÖ, % 4,7’lik dünya ticareti büyüme tahminini gelecek iki yıl için 

sırasıyla % 3 (2022) ve % 3,2'ye (2023) düşürmüştür. DTÖ, savaşın en acil 

ekonomik etkisinin gıda, enerji, gübre ve bazı önemli minerallerin fiyatlarında 

keskin bir artış olduğunu tespit etmiştir. Hem Rusya hem de Ukrayna, arzı 

tehdit altında olan gıda, enerji ve gübre gibi temel malların ana 

tedarikçileridir. Yoksul ülkelerin yüksek gıda fiyatlarından en çok zarar gören 

olacağını, çünkü gelirlerinin büyük bir kısmını gıdaya harcama eğiliminde 

olduklarını da belirtmek gerekir. Düşük gelirli gıda açığı olan ülkeler, gıda 

faturalarının 2021'de 120 milyar dolarlık bir artışla % 20 arttığını görmüştür. 

Özellikle Afrika ülkeleri Ukrayna'dan, Rusya'dan veya her ikisinden de gıda 

ithal etmektedir. Yüksek petrol fiyatları ve pahalı gübre ile birleşen yüksek 

gıda fiyatları sorunu, gelecekteki mahsul verimi için ciddi bir tehdit 
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oluşturmaktadır. Her iki ülke de tahıl arzına ticaret ambargosu uygulamıştır. 

Rusya, tahıl (buğday, buğday ve çavdar karışımları (meslin), çavdar, arpa ve 

mısır) ihracatını 30 Haziran 2022'ye kadar (Kararname No. 362, 2022) 

tamamen yasaklamıştır. Ancak Rusya’nın aksine Ukrayna, savaş sırasında 

ortak ülkelere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Tablo 4: Ukrayna ve Rusya'nın Başlıca İhracat Destinasyonları 

Ukrayna Rusya 

 Pay (%) 

Çin 16 

Hindistan 7 

Hollanda 6 

Mısır 6 

Türkiye 5 

İspanya 4 

Polonya 3 

Almanya 3 

Endonezya 3 

İtalya 3 

Diğer 45 
 

 Pay (%) 

Çin 14 

Türkiye 11 

Kazakistan 7 

Mısır 7 

Kore 6 

Beyaz Rusya 5 

Hollanda 4 

Ukrayna 2 

Suudi Arabistan 2 

Azerbaycan 2 

Diğer 39 
 

Kaynak: Hellegers (2022) 

 

 
Şekil 11: Ukrayna krizinin küresel ekonomik büyüme üzerindeki tahmini etkisi 

(GSYİH’deki değişim yüzdesi) (Kaynak: Financial Times) 

 



SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 64 

 

Şok dalgaları giderek daha fazla ülke ve sektöre ulaşmaktadır. Başta 

buğday olmak üzere Rusya ve Ukrayna'dan gelen gıda arzındaki kesintiler 

fiyatları yükseltmekte ve en çok gelişmekte olan ekonomilerde hissedilen 

kıtlıklara neden olmaktadır. Risklerin en büyük olduğu yer Sahra altı 

Afrika'dır. Güçlü bir demografik büyüme yaşayan bu kıta, Doğu Afrika'da 

uzun süreli kuraklıklarla iklim değişikliğinden de en çok etkilenen kıtadır. 

Bazı Sahra altı Afrika ülkeleri, Rusya ve Ukrayna'dan başta buğday olmak 

üzere, enerji ve gıda ürünlerini yoğun bir şekilde ithal etmektedir. Asya'da, 

özellikle pirinç fiyatının sabit kalması nedeniyle savaşın doğrudan etkilerinin 

daha sınırlı olması beklenmektedir, ancak COVID-19 salgını bölge 

ekonomisini büyük ölçüde zayıflatmıştır. Bu durum Avrupa’daki ve ABD'deki 

ekonomik yavaşlamayı etkilemeye devam edecektir. Sri Lanka ve Pakistan 

gibi bazı ülkeler yine de istikrarsız durumdayken, Endonezya'da savaşın 

neden olduğu küresel bitkisel yağ kıtlığının bir sonucu olarak palm yağı 

fiyatlarındaki artış (Ukrayna dünyanın ayçiçek yağının yarısını ihraç 

etmektedir) ülkenin ihracatını engellemiştir. Hindistan alt kıtasında yaşanan 

olağanüstü sıcak dalgaları, Avrupa ve ABD’deki kuraklıklarla birleştiğinde, 

küresel gıda güvenliği üzerinde çok olumsuz bir etki yaratabilir. Bu bağlamda, 

dünyanın üçüncü buğday üreticisi Hindistan, buğday ihracatını yasaklama 

kararı almıştır. Kısacası, birçok yükselen ve gelişmekte olan ülkedeki bu 

kasvetli ekonomik görünüm, olumsuz sosyal ve siyasi sonuçlar doğuracak ve 

Ukrayna'ya yönelik savaş algısını etkileyecektir.  

Tarımsal emtia piyasaları, bozulan tedarik zincirleri, ticaret ve lojistik 

gibi çeşitli şekillerde doğrudan etkilenmektedir. Ukrayna'daki tarım ürünleri 

ihracatı, ülkenin toplam ihracatının %40'ını, yani ülkenin GSYİH'sinin 

%15'ini oluşturmaktadır (Ukrayna Devlet İstatistik Servisi, 2022). 24 Şubat 

2022'den sonra Rus birlikleri Karadeniz ve Azak Denizi limanlarını tamamen 

kapatmış, liman altyapısını tahrip etmiş ve ticaret gemilerini ele geçirmiştir. 

Skadovsk, Kherson ve Berdyansk limanları ele geçirilerek Ukrayna'nın 

yurtdışına tarımsal ihracatı durdurulmuştur. Bezpartochnyi vd. (2022)’ye göre 

limanların ablukası sonucu Karadeniz ve Azak Denizi'nde, Ukrayna'nın tarım 

işletmeleri, ihracata yönelik ürünlerin iç pazarında aşırı doygunluk ve ihracat 

lojistiği maliyetinde bir artışla karşı karşıya kalmıştır. Bu, ihracata yönelik 

başlıca ürünlerde (buğday, mısır, arpa, ayçiçeği) yurt içi fiyatlarında tarımsal 

ürün türlerine bağlı olarak %30'dan fazla düşüşe yol açmıştır. Ukrayna'daki 

tüm bu olumsuz süreçler, Asya ve Afrika'da kıtlığa yol açabilecek tarımsal 

ürünlerin dünyaya arzını tehdit etmektedir. Ayrıca savaşın tarım ürünleri 

kıtlığı yaratması fiyatların yükselmesine neden olmakta ve özellikle Afrika, 
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Orta Doğu ve kısmen Orta Amerika'da gıda güvenliğini olumsuz 

etkilemektedir. BM Dünya Gıda Programı’na göre, Kasım 2022'ye kadar 

yaklaşık 1,9 milyar insan gıda güvenliği sorunlarıyla karşı karşıya kalacaktır 

(Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı). Afrika ülkeleri buğday arzının 

tamamını Ukrayna ve Rusya'dan ithal ederken; Mısır, Lübnan ve Tunus 

özellikle Ukrayna'dan önemli miktarda buğday ithalatına sahiptir (toplam 

buğday ithalatının sırasıyla %85, %81 ve %50'si Ukrayna’dan 

karşılanmaktadır) (FAO, 2022). Bu bölgelerde tarih, gıda güvensizliğinin 

sosyopolitik çalkantılarla el ele gittiğini göstermiştir ve birçok ülke bu tür 

sorunlardan kaçınmak için gıda sübvansiyonları sağlamaktadır.6  

Çatışmalar, gıda sistemlerinin ve tedarik zincirlerinin uygun şekilde 

işleme kapasitesini etkilemektedir. Üreticilerin savaşa girmesi, üretim 

yapamaması veya ülkeden kaçması nedeniyle yaşanan üretim düşüşleri; 

azalan satın alma güçleri veya gıda bulunabilirliği sorunu nedeniyle 

tüketicilerin yeterli gıdaya erişim kapasitesinin sınırlanması, yerel ve 

uluslararası pazarlarda gıda fiyatlarının artarak gıda ithal eden düşük gelirli 

ülkeler için olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu durum, kriz zamanlarında artan 

gıda ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası gıda yardımının kapasitesini de 

etkiler.  

Savaşın küresel gıda güvenliği üzerinde çok sayıda acil, uzun vadeli 

ve dolaylı etkisi vardır (Şekil 12). 

Gıda güvensizliğinin jeopolitik gerilimlerin ve sosyal 

huzursuzlukların ana kaynağı olduğu iyi bilinmektedir.7 Ukrayna'daki 

savaştan önce, uluslararası gıda fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine 

ulaşmıştı. Bu, çoğunlukla piyasa koşullarından, aynı zamanda yüksek enerji, 

gübre ve diğer tüm tarımsal hizmet fiyatlarından kaynaklandı. Mostenska vd., 

(2022), gıdanın ekonomik olarak karşılanabilirliğini ve ülkenin ekonomik 

güvenliğini etkileyen birey veya hane düzeyinde “ekonomik güvenlik” 

kavramı üzerine araştırmalar yapmış ve gıda tüketim göstergeleri ile ülkenin 

makroekonomik göstergeleri arasında yakın bir ilişki kurmuşlardır. Bu 

nedenle, Ukrayna'nın tarım sektöründe meydana gelen süreçleri incelemek, 

 
6 Çok yakın geçmişte, Arap Baharı yanlısı testlerin gösterdiği gibi, gıda güvensizliği mevcut 

olumsuzlukları şiddetlendirmiş ve sosyal ve politik düzeni bozarak siyasi istikrarsızlığa yol 

açmıştır (Sofantini, 2020). Gıda güvensizliği, Rusya'nın 2010 yılındaki tahıl ihracatını 
yasaklamasının ardından 2011'de başlayan Arap Baharı protestolarının ana tetikleyicisi 

olmuştur. Arap Baharı protestolarının sonuçları, hükümetler tarafından özellikle buğday için 

benimsenen gıda güvenliği politikalarına bağlanabilir. 
7 Bakınız Bellemare, 2015; Berazneva ve Lee, 2013; Gómez, 2022; Koren vd., 2021. 
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savaş sırasındaki mali kayıpları belirlemek, dünyada gıda güvenliğini 

sağlamak için çeşitlendirilmiş alanlar bulmak öncelikli ihtiyaçlar arasındadır.  

 

 
Şekil 12: Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda güvenliği üzerindeki etkileri 

(Kaynak: Ben Hassen ve El Bilali’den (2022) yararlanılmıştır.) 

 

Ticaret politikası müdahaleleri, gıda piyasalarını daha da 

istikrarsızlaştırma riskini taşımaktadır. Mısır ve gübreler için, savaş öncesi 

toplam payları neredeyse % 15 olan Ukrayna ve Rusya birlikte küresel 

buğday ihracatının yaklaşık dörtte birini temsil etmektedir. Bu kilit emtiaların 

arzındaki kesintiler fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Örneğin 

buğdayın fiyatı, savaşın başladığı Şubat sonundan bu yana % 40'tan fazla 

artmıştır.  

Ticaret politikası müdahaleleri, kötü bir durumu daha da kötüleştirme 

riski taşır. İhracat kısıtlamaları küresel arzı daha da azaltırken, ithalat 

serbestleştirme önlemleri ve sübvansiyonlar talebi arttırmaktadır. Savaşın 

başlangıcından bu yana 53 yeni ticaret politikası (sübvansiyonlar dâhil 67) 

uygulanmış veya ilan edilmiştir. Doğrudan yasaklar veya lisans gereklilikleri 

gibi ihracat kısıtlamaları, 31 yeni önlemi oluşturmaktadır. Tek başına ihracat 

kısıtlamaları, buğday fiyatına % 7 puan eklemiş ve bir gıda krizini tetikleme 

riski taşımaktadır. Yüksek gıda maliyetleri, net ithalatçılara büyük zarar 

vermektedir - büyük ölçüde Sahra Altı Afrika (Botsvana, Zimbabwe) ve Orta 

Doğu'daki (Cezayir, Tunus) düşük ve düşük orta gelirli ülkeler - dünya 

yoksulluğunu derinleştirmektedir (Dünya Bankası, 2022). 
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Şekil 13: Uluslararası buğday fiyatları ve ticaret politikası önlemleri  (Kaynak: 

Financial Times’tan faydalanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.) 

 

5. SONUÇ 

“Güvenlik” kavramı Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan yeni 

uluslararası sistem içerisinde farklı perspektiflerden değerlendirilmiş ve ulus 

devletler düzeyinde yeni güvenlik tehditleri tanımlanmaya başlanmıştır. 

Güvenliğin genişlemesi ve derinleşmesi kapsamında uluslararası sistem 

içerisinde ekonomik temelli büyüme oranlarında yaşanan farklılıklar sistem 

içerisinde güç hiyerarşisinin bozulmasına yol açmaktadır. Ulusal ekonomik 

güvenlik politikalarına duyulan ihtiyaç, 2008 küresel krizi ile belirginleşmiş, 

ekonomik öngörülebilirlik ve kriz politikaları, uluslararası finansal istikrar ve 

sermaye hareketlerinin güvenliği gibi sorunlar ön plana çıkmıştır. Diğer 

taraftan buhranların etkilerinin sadece ekonomik olmaktan öte siyasi alanda 

da hissedilmesi, ülkelerin farklı bir iktisadi gelişime doğru itilmesine ve 

ekonomi ile politikanın iç içe geçtiği gelişmeler yaşanmasına sebep olmuştur. 

Güvenlik, çok boyutlu ve çok kapsamlı bir olgudur. “Ekonomik güvenlik”, 

ekonomi ve finans alanlarında yeni olguların toplumsal hayatın her boyutunu 

etkilediği küreselleşme açısından özel bir rol oynamaktadır.- Özünde oldukça 

geniş bir kapsama sahip olan  “Ekonomik Güvenlik” kavramı sıklıkla ticaret 

ve yatırım gibi dar kapsamlı ekonomik ilişkiler bağlamında anılmaktadır. 

Ancak, gerekli üretim düzeyini, ürün kalitesini, ekonomik rekabet gücünü, 

küresel ticarete etkin bir şekilde katılmayı, iş birliğini, bilimsel ve teknik 

başarıların devamlılığını içeren “ekonomik bağımsızlık”, aslında olası dış 

etkilere karşı da bir kalkan görevi görebilmektedir. Günümüz dünyasında 
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dünya ticaretindeki ekonomik milliyetçilik ve daralmanın güvenlik sorunu 

yaratacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla ekonominin güvenliğinin de devletler 

için bir ulusal güvenlik sorunu hâline geldiği görülmektedir.  

Bu çalışmada ekonomik olarak sistem düzeyinde veya ulusal düzeyde 

daha güvenli olanın ne olduğu; devlet veya devlet dışı kuruluşların 

müdahaleci mi olması gerektiği yoksa her şeyi piyasanın akışına bırakmanın 

mı daha iyi olacağı soruları tartışılmıştır. Daha spesifik olarak ise Ukrayna-

Rusya arasındaki savaşın tedarik zincirleri üzerindeki ekonomik ve siyasi 

sinyalleri beklenen tahıl krizi bağlamında tartışılmış ve bu durumun ekonomik 

güvenlik kavramı ile ilişkisi değerlendirilmiştir.  

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya ekonomisi için zor bir 

zamanda gelmiştir. Pandemi kaynaklı durgunluktan toparlanma sürecini 

kesintiye uğratmıştır. Savaşın ekonomik yansımaları Ukrayna sınırlarının çok 

ötesine geçmiştir. Küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurulmuş ve COVID-19 

pandemisinin dünya ticareti üzerindeki olumsuz etkisinden kurtulma 

beklentilerini düşürmüştür. Salgının ve savaşın çifte darbesi tedarik 

zincirlerini bozarak enflasyonist baskıları artırmış, üretim ve ticaret büyümesi 

için beklentileri azaltmış, kısacası bir belirsizlik ortamı yaratmıştır. 

Rusya ve Ukrayna, buğday, mısır, arpa, ayçiçeği tohumu ve ayçiçek 

yağının ilk yedi küresel üreticisi ve ihracatçısı arasında yer almaktadır. Bu 

arzlardaki kesintiler, küresel ticaret ve refah için olumsuz sonuçlar 

doğurmakla birlikte, ihracatçı ve ithalatçı ülkeler üzerindeki asimetrik 

etkilerle fiyatlarda bir artışa neden olmaktadır. Dünya ticaretinde ve 

yatırımdaki aksamalar, özellikle hükümetlerin ekonomilerini korumak için 

ticaret kısıtlamaları uygulaması durumunda, gelişmekte olan ülkelerde 

büyümeyi frenleyecek ve fiyat baskılarını artıracaktır. 

Ukrayna tarihsel olarak net gıda ihracatçısı bir ülke olduğundan, bunu 

dış kaynaklardan sağlayacak tedarik zinciri altyapısının neredeyse hiçbiri 

mevcut değildir. Ukrayna'nın küresel gıda pazarına yaptığı katkıların savaş 

nedeniyle kaybı tüm dünyada hissedilmektedir. Bu tür tedarik zincirlerinin 

devam eden bir Rus işgali karşısında sıfırdan inşa edilmesi gerekecektir. 

Ukrayna'daki savaşın sonuçları, Avrupa ölçeğinde Rusya ve Ukrayna'dan 

sadece buğday ve ayçiçeği yağı ithalatına doğrudan bağımlılığın ötesine 

geçmektedir.  Artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak ikame ürünlere olan 

talep ve tarımsal üretim, işleme ve nakliye maliyetlerinin yüksek olması 

nedeniyle buğday ve ayçiçeği yağı dışındaki diğer küresel tarımsal emtia 

piyasalarını da etkilemektedir. Ayrıca, artan çatışmalara ve mülteci akınlarına 

yol açabilecek, yüksek gıda fiyatları nedeniyle hassas bölgelerde istikrarsızlık 
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ve sosyal huzursuzluğun yayılma etkileri olacaktır. İki ana ihracatçının dünya 

pazarına tahıl arzını azaltması, tedarik zincirlerini bozması ve ithalat payı 

Ukrayna ve Rusya'dan %30'u aşan ithalatçı ülkelerdeki panik birlikte 

değerlendirildiğinde tahıl fiyatlarının yükselmesi kaçınılmazdır.  

Mevcut çatışma, uluslararası tarımsal emtia piyasaları üzerindeki 

gerilimleri şiddetlendirmiştir. Kişi başına geliri düşük olan ithalata bağımlı 

ülkeler, Ukrayna'daki savaşın ortasında meydana gelen ve gıda güvensizliği 

riskini daha da artıran şoklara karşı özellikle savunmasızdır. Potansiyel gıda 

kıtlığının zorluklarının üstesinden gelmek için, tarım pazarları uluslararası 

düzeyde açık ve rekabetçi olmalı ve küresel ticareti kolaylaştırmak için 

küresel tedarik zinciri yapıları mevcut olmalıdır. Bu şekilde, bazı ihracat 

bölgelerindeki aksaklıklar, bir diğerinden ihracat yapılarak telafi edilebilir. 

Bu, daha esnek gıda pazarları ile sonuçlanacak ve bir bölgedeki arz 

kesintilerini diğerinden tedarik ayarlamaları ile telafi ederek gıda kıtlığı 

riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Ancak bu, uluslararası ticarette daha 

fazla işbirliği gerektirir. Malların uluslararası sınırlar boyunca sorunsuz akışı, 

kriz zamanlarında bile küresel gıda güvenliğini sağlamanın ve sürdürmenin 

anahtarıdır. Merkezi olarak planlanmış bir ekonomiye veya otarşiye geçiş ise 

oldukça riskli olacaktır, çünkü bu Küresel Güney'deki gıda güvenliğine de 

zarar verecektir.  

Tedarik zinciri kesintisi tehdidi ve Avrupa buğday, mısır ve ayçiçeği 

tohumu ve yağı tedarik zincirlerinin esnekliği dikkate alınmalıdır. Tedarikçi 

çeşitliliğinin olmaması buğday, mısır ve ayçiçeği tohumu ve yağının 

dayanıklılığı için uygun değildir. Rus yakıtlarına (kömür, petrol ve gaz) 

yönelik yaptırımlar devam ederken, karayolu taşımacılığı ile ilgili maliyetler, 

tüketicilere yönelik buğday, mısır ve ayçiçeği tohumu ve yağının yanı sıra 

bunlarla ilgili ürün ve gıda hizmetlerinde önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca, 

işleme sektörü, gıda tedarik zincirlerinin bu senaryoda gelişme kapasitesini 

etkileyebilecek olan taşıyıcı şirketlerin grevlerinden -örneğin, EURACTIV 

(2022)- etkilenebilir. 

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş nedeniyle 

ihraç edilemeyen tahıl ürünlerinin ve gübre gibi tarımsal girdilerin uluslararası 

pazarlara güvenilir bir şekilde iletilebilmesi için Karadeniz’de bir tahıl 

koridoru açılmıştır. Bu anlaşma 120 günlük olarak planlanmıştır ancak 

güncellenmesi beklenmektedir. Ukrayna’daki limanlarda ve gemilerde ihraç 

edilmeyi bekleyen 20-25 ton tahıl bulunmaktadır. Buradaki gıda arzı sorunu 

dünyanın birçok ülkesini doğrudan etkilemektedir. Son anlaşmanın içeriğini 

oluşturan tahıl koridoru, Karadeniz’in küresel arz zincirindeki önemini ve 
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Rusya ile Ukrayna’nın küresel gıda piyasasındaki ağırlığını ortaya 

koymaktadır. Anlaşmanın küresel gıda krizi ve güvenliği açısından önemi 

büyüktür.  

Ekonomilerde dönem dönem darboğazlar olmaktadır. Hammadde 

fiyatlarındaki sorunlar ve döviz kuru oynaklıkları her dönem belli ölçülerde 

ortaya çıkabilir. Pandemi ile mücadele ederken, savaşın çıkması, enflasyonist 

baskının üretim üzerindeki yıkıcı etkisine devam etmesi, iklim krizinin yol 

açtığı kuraklığa ve hava koşullarına bağlı gıda fiyatları artışı tedarik zincirleri 

üzerinde baskı yaratmaktadır. Özetle, hem fiyat hem de miktar açısından gıda 

temini dünyada bir sorun hâline gelmiştir. Pandeminin yarattığı halihazırdaki 

koşulların üzerine Rusya-Ukrayna Savaşı da eklenince tedarik zincirinin 

önemi de artmıştır. Rusya’nın Ukrayna’daki tarım alanlarını ve tarım 

altyapısını hedef alan saldırıları tahıl ihracını azaltan/engelleyen çok önemli 

bir unsur olmuştur. Savaş bugün bitse bile dünya tahıl piyasasındaki etkisi iki 

üç yıl daha devam edecektir. Şu an tahıl koridoru ile sevkiyatı yapılan tahıl 

2021 yılının mahsulüdür. Temmuz-Ağustos aylarında hasat edilen ve silolara 

gönderilen tahılın sevkiyatının Şubat ayında yapılması gerekirken savaştan 

dolayı sevkiyat durmuştur. Dolayısıyla çiftçiler, buradan elde edecekleri 

gelirden mahrum kaldıkları için yeni ürünleri finanse etmek konusunda da 

sorunlar karşılaşmaktadır. Bu nedenle tahıl koridoru vasıtasıyla bu silolar 

boşaltılarak 2022 yılına ait hasarların ziyan olması da önlenebilecektir. 

Kısacası, yaşanan durum sadece tahıl krizi olarak adlandırılmamalı, küresel 

bir gıda krizi olarak dikkatlice takip edilmelidir.  

Rusya’da yaşanan olayların dünyada yaşananlara bir projeksiyon 

görevi gördüğü söylenebilir. Dünyada, tedarik zincirinin kırılması ve 

enflasyonun yukarı gitmesi ile ilgili ciddi bir motivasyon olduğu 

görülmektedir. Aslında bu küresel sermaye tarafından da istenen bir olgudur. 

Dünyada yaşanan kıtlık, yoklu kaynaklı değildir. Temel sorun, kaynaklara 

ulaşamama sorunudur. Bir diğer deyişle, mal ve gıda vardır ancak tedarik 

zinciri kırılması nedeniyle ulaşılamamaktadır.  

Savaşın küresel ticaret ve yatırım üzerindeki uzun vadeli etkileri 

büyük ölçüde hükümetlerin değişen jeopolitik ortama nasıl tepki verdiğine 

bağlı olacaktır. Türkiye’nin tarafları uzlaştırmak için attığı adımlar oldukça 

önemlidir. Ancak, savaş uzarsa Türkiye’nin de manevra alanı daralacaktır. 

Parçalanmış bir dünya ticaret ve yatırım sistemi riski ile birlikte, dünyadaki 

ekonomik büyüme ve gelişmenin motoru olan küreselleşmenin tersine 

çevrilmesi tartışmaları da artmıştır. Ülkeler, güvenlikle ilgili riskleri yeniden 

değerlendirerek şoka yanıt verecek ve muhtemelen üretimi daha riskli 
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gördükleri ülkelerden uzaklaştırdıkça küresel değer zincirlerinin yapısında 

değişikliklere yol açacaktır. Ancak mevcut sermaye, alternatif arama maliyeti 

ve ülkeler arasındaki ücret farklılıkları gibi faktörler göz önüne alındığında, 

bu sürecin ani değil kademeli olması ve farklı sektörleri ve ürünleri farklı 

şekilde etkilemesi muhtemeldir.  
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GĠRĠġ 

2019 yılı son çeyreğinde tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan ve 

Çin’in Wuhan şehrinde baş gösteren Covid-19 salgınıyla birlikte getirilen 

kısıtlamalar sonucunda internetten yapılan alışveriş sayısında artma (Štefko, 

Bačík, Fedorko, Oleárová ve Rigelský, 2019), uzaktan eğitime geçilme, 

çevrimiçi toplantılar, film izleme ve hizmet sektöründeki birçok işin evden 

çalışmaya uygun olmasından dolayı iletişim teknolojilerinin kullanımını 

artırmıştır (Mheidly, Fares ve Fares, 2020; Appolloni, Colasanti, 

Fantauzzi,Fiorani ve Frondizi, 2021). Artan talep doğrultusunda gerek internet 

alt yapısı gerekse teknolojik cihazların yeterliliği bir sorun teşkil etmeye 

başlamıştır. Bununla birlikte bu durum, GSM operatörü şirketler için yeni 

müşteriler çekme veya mevcut müşterileri elde tutma fırsatı oluşturmuştur.  

Covid-19 salgını acil durumu sırasında mobil internet veri trafiğinin %20-

25'lere çıktığı bildirilmiştir. Dijital kanalların önemi salgın sürecinde daha 

fazla anlaşılmıştır (BBJ 2020; Naz, Alshaabani, Rudnák ve Magda, 2021).   

Bu salgınla birlikte hükümetlerin kısıtlayıcı düzenlemeleri ve küresel 

nüfusun kısıtlı hareketi çalışma ortamları değiştirmiş, yüz yüze iletişimi 

çevrimiçi ortama taşımış ve böylelikle insanları çevrimiçi teknolojiye bağımlı 

olmaya zorlamış ve hayatımızın ayrılmaz bir parçasın haline getirmiştir 

(Valaskova, Durana ve Adamko, 2021; Horvath, Gavurova, Bacik ve Fedorko 

2021). Bu nedenle Covid-19 salgını sürecinde müşterilerin GSM Operatörü 

şirketlerine yönelik davranışlarının incelenmesi gerekmektedir.  

Önceki literatür, müşteri memnuniyetini sürdürebilecek veya 

artırabilecek faktörleri desteklemiştir. Örneğin, Nasır (2003) tarafından 

yürütülen çalışmada operatör seçimlerinde önemli faktörler belirlenerek 

müşteri memnuniyeti, operatör değiştirme niyeti ve nedenleri irdelenmiştir. 

Aydın, Özcan ve Yücel (2007) ise müşteri memnuniyeti ve güven 

değişkenlerinin müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Barutçu 

(2007) çalışmasında müşteri sadakatini etkileyen faktörler olarak hizmet 

kalitesi, iletişim maliyeti, değiştirme maliyeti ve hizmet çeşitliliğinin GSM 

Operatörüne sadakati etkilediğini tespit etmiştir. Ancak Covid-19 salgını 

sürecinde müşteri memnuniyetini ve sadakatini daha iyi anlaşılması için daha 

destekleyici çalışmalar gerektirmektedir.  

İletişim sektöründe hizmet sunan işletmelerden hizmet alan 

müşterilerin memnuniyet durumlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, 

iletişim hakkında bilgiler verilerek bu sektörün tüketicileri olan bireylerin 

sektörde yer alan GSM operatörü şirketlere karşı memnuniyet, şikâyet, 

sadakat (operatör değiştirme niyeti ve tavsiye etme) durumlarının Covid-19 
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sürecinde belirlenmesi üzerine elde edilen bulgulardan hareketle birtakım 

tespitler ve yorumları yer almaktadır. Demografik özellikler dikkate 

alındığında çok geniş bir kitle tarafından kullanılan cep telefonları, 

tüketicilerin memnun oldukları durumları, taleplerini, şikâyetlerini ve daha 

birçok durumun irdelenmesini ve incelenmesini gerekli kılmaktadır.  

Üç GSM Operatörünün rekabetçi üstünlükleri farklı olduğundan 

müşteri memnuniyeti ve sadakatine yönelik müşteri algıları farklılık 

gösterebilmektedir.  Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’deki GSM Operatörü 

şirketleri bağlamında müşteri memnuniyeti, sadakati, beklenti ve memnun 

olunmayan durumlar üzerine daha önce herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışma, tüketici davranışları alanına değerli bilgiler 

sağlayarak bu boşluğu doldurmaya çalışmıştır 

Mevcut çalışma aşağıdaki araştırma sorularına cevap verecektir: 

Covid-19 sürecinde GSM Operatörlerine göre müşteri memnuniyeti ve 

müşteri sadakatinde (tavsiye etme durumları ve operatör değiştirme niyetleri) 

farklılıklar bulunmakta mıdır? Covid-19 sürecinde memnun 

olunmayan/şikâyet edilen durumlar nelerdir? Covid-19 sürecinde GSM 

Operatörlerinden müşterilerin beklentileri nelerdir?  

Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Öncelikle Covid-19 öncesinde ve 

sürecinde GSM operatörlerinde memnuniyet, sadakat (yeniden satın alma ve 

değiştirme niyetleri), şikâyet ve beklentileri üzerine yapılan önceki çalışmaları 

tartışarak literatürün bir incelemesini sağlayacaktır. Daha sonra karma 

yöntemin kullanıldığı araştırmanın yöntemi, örneklemi, analizi, bulguları ve 

hipotez testi sonuçları verilmiştir. Son olarak tartışma, çıkarımlar, sonuç ve 

gelecekteki araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

1. GSM OPERATÖRLERĠNDE MÜġTERĠ 

MEMNUNĠYETĠ VE ETKĠLERĠ ÜZERĠNE LĠTERATÜR 

ĠNCELEMESĠ 

Pazarlama alanındaki araştırmacılar, GSM operatörleri üzerine 

yapmış oldukları çalışmalarda sürekli olarak müşteri sadakatinin 

belirleyicilerini belirlemeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle Covid-19 salgını 

öncesinde birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Covid-19 

salgını nedeniyle tüketici davranışları ve pazarlama stratejilerinde meydana 

gelen değişiklikler, aksaklıklar ve müşteri sadakatini etkileyen faktörler 

üzerine daha fazla araştırma yapılması gereklidir. Bu literatür taraması, 

Covid-19 salgını öncesinde ve sürecinde bu araştırma alanında yürütülen 

çalışmalar hakkında bir fikir verecektir.  
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Müşteri memnuniyeti, bir ürün veya hizmetin algılanan etkisinin 

beklenen değerle karşılaştırılması sonucu oluşan memnuniyet veya hayal 

kırıklığı durumunu ifade etmektedir (Fornell, 1992). Tüketicileri memnun 

etmenin, onların ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olabileceği de 

düşünülebilir (Schneider ve Bowen, 1999).  Müşteri sadakati ise, bir işletme 

ile tüketiciler arasındaki işlevsel ve duygusal uzun vadeli ilişkiyi oluşturmak, 

geliştirmek, korumak ve sürdürmek anlamına gelmektedir. Bir işletmenin 

sürekli başarısı için müşterilerini elinde tutma ve onları ürün ve/veya 

hizmetlerine sadık kılma yeteneğine sahip olması gerekir. Bir işletmeye 

sadakatlerini gösteren müşteriler; sürekli satın alarak, işletmeyi 

değiştirmeyerek, yüksek fiyatlar ödeyerek ve olumlu ağızdan ağıza iletişim 

yoluyla yeni tüketiciler davet ederek/tavsiyede bulunarak işletmenin 

büyümesine yardımcı olacaktır (Naz ve diğerleri, 2021). Yapılan bir 

çalışmada, memnun olan müşterilerin ağızdan ağza iletişim yoluyla olumlu bir 

öneride bulunma eğiliminin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Arnold, 

Reynolds, Ponder ve Lueg, 2005). Çalkaya (2009) çalışmasında müşteri 

sadakatinin artırılması için üzerinde durulması gereken en önemli faktörün 

müşteri memnuniyeti olduğunu, müşteri memnuniyetinden sonra ise fiyat, 

güven ve kurumsal sosyal sorumluluk olduğunu belirtmiştir. Çetin (2017) 

çalışmasında ise kurumsal abonelere göre operatör şirketlerinin genel durumu 

değerlendirilmiş ve kurumsal abonelerin operatör tercihinde rol oynayan en 

önemli faktörler olarak öncelikle uygun fiyat, sonrasında tarife ve ek paketler 

ile ardından şebeke ağının yaygınlığı tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada, 

Covid-19 salgısın sırasında telekomünikasyon şirketlerinin hizmet kalitesi ve 

promosyon paketlerine yönelik algı, müşteri sadakatini olumlu etkilemektedir 

(Naz ve diğerleri, 2021). Bununla birlikte, müşteri sadakatini incelemek için 

Rachmawati (2020) tarafından Endonezyalı mobil operatör müşterilerinin 

Covid-19 salgını sırasında telekomünikasyon şirketlerinden iyi bir deneyim 

yaşarlarsa veya paranızın karşılığını iyi alırlarsa kullanıcıların sadık kaldıkları 

bildirilmiştir. Öte yandan, Taylandlı müşteriler, daha verimli teknik hizmetler 

sağlanırsa telekomünikasyon şirketlerine daha sadık olma eğilimindedir 

(Dhasan ve Kowathanakul, 2021). Bununla birlikte, COVID-19 salgını 

sırasında telekomünikasyon şirketleri bağlamında müşteri memnuniyetinin 

müşteri sadakati üzerindeki etkisini analiz eden çalışma eksikliği 

bulunmaktadır. Bu nedenle, mevcut çalışma, Türkiye’deki GSM 

Operatörlerinde Covid-19 salgını sırasında müşteri memnuniyeti ve müşteri 

sadakati (tavsiye etme ve değiştirmeme niyeti) arasındaki ilişkiyi belirlemeye 
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ve müşterilerin şikâyet ile beklentilerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bu 

nedenle aşağıdaki hipotezler önerilmiştir. 

Hipotez 1 (h1): Covid-19 sürecinde GSM operatörlerine göre müşteri 

memnuniyetleri arasında farklılık bulunmaktadır.   

Hipotez 2 (h2): Covid-19 sürecinde GSM operatörlerine göre operatör 

değiştirmeme niyetleri arasında farklılık bulunmaktadır.   

Hipotez 3 (h3): Covid-19 sürecinde GSM operatörlerine göre bir başkasına 

tavsiye etme durumları arasında farklılık bulunmaktadır. 

Hipotez 4 (h4): Covid-19 sürecinde müşteri memnuniyeti, müşteri sadakatini 

olumlu ve önemli ölçüde etkiler. 

 2. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Araştırma Mayıs – Ağustos 2021 ayları arasında çevrimiçi anket 

formu yoluyla yapılmıştır. Covid-19 sürecinde olunmasına bağlı olarak 

telefon ve internet kullanımının artmasından dolayı bu yöntem tercih 

edilmiştir. Bu süreçte veri toplamada sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yüzden 

araştırma, açık ve kapalı uçlu soruların bulunduğu anket yoluyla çevrimiçi 

ortamlarda yapılmıştır.  

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki üç ana GSM Operatörü 

kullanıcısı olan 18 yaş üstü gönüllü katılımcılar oluşturmaktadır. Evrenin 

tamamına kaynak ve zaman kısıtından dolayı ulaşılamayacağı için örnek 

büyüklüğü %95 güven aralığında 322 olarak hesaplanmıştır (Kurtuluş, 2006). 

Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 364 kişiye ulaşılmıştır. Bu bağlamda 

hesaplanan sayının üzerinde katılımcı bulunmaktadır. 

Günümüzde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom GSM operatörleri, 

2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine ve abone sayısına göre sırasıyla pazarın 

%41, %31.5 ve %27.5’üne sahiptir.  Bu abonelerin yaklaşık %85’i bireysel ve 

%15’i ise kurumsal abonelerden oluşmaktadır. 2021 yılı üçüncü çeyrekte 30.1 

milyar dakikası Turkcell’den, 27.8 milyar dakikası Vodafone’dan ve 23.3 

milyar dakikası Türk Telekom Mobil’den olmak üzere toplam mobil trafik 

hacmi 81.2 milyar dakika olarak gerçekleştiği görülmektedir (BTK, 2021). 

Araştırma sunumunda üç büyük GSM Operatörünün isimleri etik sorun 

oluşturmaması açısından X, Y ve Z olarak verilmiştir. Bu araştırma için, 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu, 02.06.2021 tarih, GO 2021/224 sayılı etik kurul 

raporu alınmıştır. Katılımcılardan veriler toplanmadan önce elektronik 

ortamda bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 
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Anket formu ise iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 8 adet 

tanımlayıcı soru; ikinci bölümde ise on tane memnuniyet, birer tane operatör 

değiştirme niyeti ve tavsiye etme durumları üzerine soru bulunmaktadır. 

Kapalı uçlu sorularda 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak memnuniyet 

durumuyla ilgili sorular, “kesinlikle memnunumdan, kesinlikle memnun 

değilim”e doğru ölçeklendirilmiştir. Operatör değiştirmeme niyeti üzerine 

olan soru “kesinlikle değiştirmeyeceğimden, kesinlikle değiştireceğime” 

doğru iken tavsiye etme durumuyla ilgili soru “kesinlikle tavsiye ederimden, 

kesinlikle tavsiye etmeme” doğrudur. Araştırma soruları “GSM operatörlerine 

yönelik müşteri memnuniyet araştırması” adlı çalışmanın sorumlu yazarı 

Atmaca ve Keskin (2014)’dan izin alınarak uyarlanmıştır. Ayrıca Covid-19 

sürecinde müşteri memnuniyetsizliği ve beklentileri üzerine iki adet açık uçlu 

soru oluşturulmuştur. Bunlar; 

 Operatörünüzden Covid-19 sürecinde memnun olmadığınız şeyler 

var mı? Bunları anlatır mısınız?  

 Operatörünüzden Covid-19 sürecinde beklentileriniz var mı? 

Bunları anlatır mısınız? şeklindedir.  
 

Araştırmada karma yöntem kullanıldığı için açık uçlu soruların 

analizinde içerik analizi yapılmıştır. Öncelikle verilen ifadelerdeki kodlar 

belirlenmiştir. Belirlenen kodlara ait çözümleme yapıldıktan sonra frekansları 

ile yüzdeleri tespit edilmiştir. Nicel ifadelerin analizi için ise analize 

başlamadan önceki ön testler yapıldıktan sonra ölçeğin Cronbach Alpha 

değeri 0,918 bulunmuştur. Müşteri memnuniyeti, operatör tavsiye etme ve 

değiştirme niyetleri üzerine tanımlayıcı istatistiklerden sonra operatörler 

arasında farklılığın bulunup bulunmadığını belirlemek için tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır. Müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Regresyon Analizi yapılmıştır. Yapılan 

tüm analizler için istatistiksel olarak anlamlılık oranı 0,05 alınmıştır. Elde 

edilen verilerin analizinde nicel bölüm için IBM SPSS Statistics 22 ve nitel 

kısmı için ise bir veri işleme programı kullanılmıştır.  

3. ARAġTIRMANIN BULGULARI 

3.1. Katılımcılar 

Çevrimiçi yapılan ankete katılan 364 kişinin demografik özellikleri 

Tablo-1’de sunulmuştur. Araştırmaya katılanların %61’i Akdeniz 

Bölgesinden, %52,2’si erkek, %28’i 18-25 yaş ve %42’si 36-45 yaş 

aralığındadır. Katılımcıların %87’si yükseköğretim mezunudur. Katılımcıların 
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%27,5’i öğrenci olmakla birlikte geri kalanların çoğunluğu çalışan ya da 

işverenlerden oluşmaktadır. Katılımcıların %47’si X Operatörünü, %25’i Y 

Operatörünü ve %28’i ise Z Operatörünü kullanmaktadır. Gelir durumları 

incelendiğinde ise %29’u asgari ücret veya altında, %25’i 3600-4500 TL 

arasında, %21’i 7501 TL ve üstünde gelire sahiptir. GSM operatörlerini 

kullanma süreleri olarak X Operatörünü kullananların %43’ü 11 yıl ve 

üstünde, Y Operatörünü kullananların %38’i 1-5 yıllık, Z Operatörünü 

kullananların %55’i 1-5 yıllık kullanıcıdırlar. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bulguları 

Cinsiyet n % YaĢ n % 

Kadın 174 48 18-25 102 28 

Erkek 190 52 26-35 74 20 

Eğitim durumu n % 36-45 152 42 

İlköğretim 4 1 46-55 32 9 

Ortaöğretim 44 12 56 ve üstü 4 1 

Yükseköğretim 316 87 GSM Operatörü n % 

Meslek n % X Operatörü 172 47,3 

Eczacı 2 0,5 Y Operatörü 90 24,7 

Eğitimci 6 1,6 Z Operatörü 102 28,0 

Emekli 8 2,2 İkametgâh Bölgesi n % 

Ev hanımı 6 1,6 Akdeniz 222 61,0 

Finans uzmanı 2 0,5 Doğu Anadolu 4 1,1 

İnsan Kaynakları Müdürü 2 0,5 Ege 38 10,4 

İşveren 42 11,5 Güney Anadolu 10 2,7 

Kamu Memuru/Personeli 58 15,9 İç Anadolu 36 9,9 

Kurumsal Danışman 2 0,5 Karadeniz 30 8,2 

Mimar 2 0,5 Marmara 24 6,6 

Mobilya mağaza müdürü 4 1,1 Aylık Gelir n % 

Muhasebe sorumlusu 4 1,1 Asgari ücret veya altında 106 29,1 

Öğrenci 100 27,5 3600-4500 90 24,7 

Özel Sektör çalışanı 106 29,1 4501-5500 46 12,6 

Satış pazarlama çalışanı 14 3,8 5501-6500 24 6,6 

Sigortacı 2 0,5 6501-7500 22 6,0 

Turizm 4 1,1 7501 ve üstü 76 20,9 

 GSM Operatörü 

Kullanım Süresi  X Y Z Toplam 

Bir yıldan az 
n 20 12 10 42 

% 12 13 10 12 

1-5 yıl arası 
n 48 34 56 138 

% 28 38 55 38 

6-10 yıl arası 
n 30 24 20 74 

% 17 27 20 20 

11 yıl ve üstü 
n 74 20 16 110 

% 43 22 16 30 

Toplam n 172 90 102 364 

 % 100 100 100 100 
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4.2. Hipotezlerin Anova ve Regresyon Analizi ile Test Edilmesi  

Operatör markalarına göre müşteri memnuniyeti ve sadakati 

arasındaki farklılıkların bulunup bulunmadığını karşılaştırılması için ANOVA 

Analizi uygulanmış ve elde edilen bulgulara Tablo-2’de yer verilmiştir. 

Müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki için de Regresyon 

Analizi yapılmıştır.  

Tablo 2: Operatör Markalarına göre Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatinin 

Karşılaştırılması için Anova Testi Bulguları 
Ġfadeler Operatör N Ortalama Std. Sap. F Sig. 

Operatör içi arama fiyatı 

X 172 3,430 1,0873 2,712 0,068 

Y 90 3,644 0,9751   

Z 102 3,706 0,9605   

T 364 3,560 1,0308   

Operatör dıĢı arama fiyatı 

X 172 3,279 1,0885 6,668 0,001 

Y 90 3,667 0,9241   

Z 102 3,647 0,8402   

T 364 3,478 0,9998   

Kapsama alanı geniĢliği 

X 172 4,058 0,9835 24,380 0,000 

Y 90 3,333 0,9715   

Z 102 3,255 1,2079   

T 364 3,654 1,1139   

Teknolojik geliĢme yeterliliği 

X 172 4,035 0,7865 17,750 0,000 

Y 90 3,444 0,8626   

Z 102 3,549 0,9813   

T 364 3,753 0,9026   

Algılanan imaj 

X 172 3,965 0,8439 6,834 0,001 

Y 90 3,667 0,6360   

Z 102 3,647 0,8402   

T 364 3,802 0,8093   

Tarifeler 

X 172 3,198 1,0686 5,269 0,006 

Y 90 3,644 0,9751   

Z 102 3,392 1,1271   

T 364 3,363 1,0758   

Kampanyalar 

X 172 3,116 1,0642 0,256 0,774 

Y 90 3,044 1,1007   

Z 102 3,157 1,1496   

T 364 3,110 1,0955   

Online iĢlemler 

X 172 3,837 0,9534 1,564 0,211 

Y 90 3,644 0,8521   

Z 102 3,706 0,8276   

T 364 3,753 0,8965   

Ġnternet hızı 

X 172 3,919 0,9819 17,687 0,000 

Y 90 3,178 1,1473   

Z 102 3,392 1,0163   

T 364 3,588 1,0810   

Genel memnuniyet durumu 

X 172 7,640 1,9036 4,041 0,018 

Y 90 7,022 1,6074   

Z 102 7,176 1,8953   

T 364 7,357 1,8479   
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GSM operatörü değiĢtirmeme 

niyeti 

X 172 3,860 0,9197 4,103 0,017 

Y 90 3,644 0,7976   

Z 102 3,569 0,8503   

T 364 3,725 0,8791   

GSM operatörünü tavsiye etme 

durumu 

X 172 3,779 0,9354 5,811 0,003 

Y 90 3,444 0,8626   

Z 102 3,451 0,9609   

T 364 3,604 0,9375   
 

Farklı GSM operatör markalarına göre katılımcıların operatör içi 

arama fiyatı, kampanyalar ve online işlemler memnuniyeti bakımından 

istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Buna göre 

katılımcıların GSM operatörlerine göre operatör içi arama fiyatlarından, 

kampanyalardan ve online işlemlerden memnuniyet düzeyleri ortalama olarak 

olumlu ve yaklaşık olarak aynıdır. 

Farklı GSM operatör markalarına göre katılımcıların operatör dışı 

arama fiyatı memnuniyeti ve tarifelerden memnuniyet bakımından istatistiki 

olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre katılımcıların 

GSM operatörlerine göre operatör dışı arama fiyatı memnuniyet düzeyi, Y ve 

Z Operatöründe daha fazladır. Tarifelerden memnuniyet bakımından ise Y 

Operatöründe diğer operatörlere göre daha fazla memnuniyet tespit edilmiştir.  

Farklı GSM operatör markalarına göre katılımcıların kapsama alanı 

genişliği, teknolojik gelişme yeterliliği, internet hızı ve algılanan imaj 

memnuniyeti bakımından istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır 

(p<0,05). Buna göre katılımcıların GSM operatörlerine göre kapsama alanı 

genişliği, teknolojik gelişme yeterliliği, internet hızı ve algılanan imaj 

memnuniyeti düzeyleri, X Operatöründe daha yüksektir.  

Farklı GSM operatör markalarına göre katılımcıların genel 

memnuniyeti, GSM operatörü değiştirmeme niyeti ve GSM operatörünü 

tavsiye etme durumu bakımından istatistiki olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre genel memnuniyet düzeyi tüm 

operatörlerde 10 üzerinden 7’nin üzerinde olmakla beraber, katılımcılar X 

Operatöründen daha fazla memnundur. Operatörünü değiştirmek 

istemeyenlerin ortalaması X Operatöründe daha fazladır. GSM Operatörünü 

tavsiye etme konusunda ise yine X Operatöründe daha fazla tavsiye etme 

durumu söz konusudur. Bu bağlamda h1, h2 ve h3 hipotezleri 

doğrulanmaktadır.  

Regresyon Analizine geçmeden önce faktör analizi yapılmıştır. Faktör 

analizi sonucunda Kaiser Meyer Olkin Ölçek geçerliliği 0,855; Bartlett’in 

Küresellik Testi Ki Kare değeri 2154,71; p değeri 0,000 ve sd 36 olarak 
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bulunmuştur. İfadeler tek faktör altında toplanmıştır ve memnuniyetin 

faktörüne ait ifadelerin yükleri 0,48’in üzerindedir. Regresyon analizi 

öncesinde müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi 

incelemek için korelasyon analizi yapılmıştır (Tablo-3). 

Tablo 3: Değişkenlerin Korelasyon Analizi Sonuçları 
DeğiĢkenler DN TE MS GM 

Değiştirmeme Niyeti (DN) 1    

Tavsiye Etme (TE) 0,657** 1   

Müşteri Sadakati (DN+TE) 0,904** 0,916** 1  

Müşteri Memnuniyeti 0,657** 0,823** 0,816** 1 

Ortalama 3,73 3,60 3,66 3,56 

Standart Sapma 0,87 0,93 0,82 1,84 

**0,01 anlamlılık düzeyinde korelasyon anlamlıdır (p=0,000) 

Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati arasındaki korelasyonun 

0,816 ile yüksek olduğu görülmektedir. Bu noktada Tablo-4’te Regresyon 

Analizi bulguları incelendiğinde de genel memnuniyetin müşteri sadakati ile 

yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=0,816 

R2=0,665 p<0,01). Buna göre müşteri memnuniyeti müşteri sadakatindeki 

toplam varyansın %66’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş katsayısı ve t 

değerleri incelendiğinde müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatinin anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. Bu noktada h4 hipotezi doğrulanmaktadır.   

Tablo 4: Müşteri Sadakatinin Yordanmasına ilişkin Basit Doğrusal Regresyon 

Analizi Sonucu 

DeğiĢken B 
Standart 

Hata 
Beta t P 

Sabit  0,415 0,124  3,355 0,001 

Müşteri Memnuniyeti 0,912 0,034 0,816 26,822 0,000 

 

4.3. AraĢtırmada Yer Alan Açık Uçlu Soruların Nitel Analizi 

“Operatörünüzden Covid-19 sürecinde memnun olmadığınız şeyler 

var mı ve bu konuda beklentileriniz nelerdir?” sorusuna 62 katılımcı birden 

fazla unsur belirtmişlerdir. Tablo 5’te memnun olunmayan durumlar beş 

başlıkta toplanmıştır ve bu beş başlık üzerinden belirttikleri genel ifadeler 

verilmiştir. Bu tabloya göre katılımcıların en çok fiyatlandırma ile kapsama 

alanından şikâyet ettikleri ve bu konuda operatörlerinin fiyatları daha uygun 

hale getirmeleri beklentilerinin olduğu görülmektedir. Fiyatlandırma 

konusunda paket aşımı kullanım fiyatlarının yüksekliğinden ve tarifelerin 

pahalı olmasından memnun değillerdir. Kapsama alanı konusunda ise çekim 

gücünün bazı noktalarda yetersiz kalmasını belirtmişlerdir. Diğer memnun 

olunmayan konular ise çekim gücünün zayıflamasıyla birlikte internet 
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hızı/erişim, yetersiz kampanyalar ve müşteri hizmetleri konusunda müşteri 

temsilcilerine ulaşamama tespit edilmiştir.  

Tablo 5: Operatörlerden Memnun Olunmayan Konular ve Beklentiler 
Memnun 

Olunmayan Konular 
Genel ifadeler Beklentiler n % 

Fiyatlandırma  

Paket aşımında fiyatların 

yüksekliği 

Tarifeler Pahalı 

Paket fiyatlarının daha 

makul hale getirilmesi 
94 44 

Kapsama alanı Çekim gücü  
Çekim gücü konusunda 

daha yeterli olunması 
78 36 

Ġnternet hızı/eriĢim 
İnternet yavaş 

İnternet çekmiyor  

İnternetin daha hızlı ve 

çekim gücünün daha iyi 

olması 

34 16 

Kampanyalar 

Eski müşterilere yetersiz 

promosyonlar 

Promosyonların azlığı 

Şartlı kampanyalar 

Yeni müşterilere yapılan 

kampanyalar gibi eski 

müşterilerin de onura 

edilmesi 

6 3 

MüĢteri hizmetleri 
Müşteri temsilcisine 

ulaşamama 

Müşteri temsilcilerine 

ulaşma konusunda 

çözümlerin üretilmesi 

4 2 

Toplam   216 100 

 

SONUÇ 

Covid-19 salgını her ülkede ve her sektörde riskler ve zorluklar 

yarattığı gibi telekomünikasyon sektöründe de talep ve veri trafiğindeki hızlı 

artışlardan dolayı zorluklar yaşanmıştır (Naz ve diğerleri, 2021). Bu bağlamda 

Türkiye’deki GSM Operatörlerinde Covid-19 sürecinde müşteri memnuniyeti, 

sadakati ve beklentileri araştırılmış ve aşağıda araştırmada tespit edilen 

sonuçlar ve birkaç öneri sunulmaktadır;  

GSM Operatörlerinden memnuniyet, operatör değiştirmeme ve 

başkalarına tavsiye etme durumları katılımcıların genel olarak 

operatörlerinden memnun oldukları, değiştirmek istemedikleri ve başkalarına 

tavsiye etme eğilimde oldukları anlaşılmakla birlikte en çok katılımcıların X 

Operatöründen memnun oldukları, değiştirmek istemedikleri ve başkalarına 

daha fazla tavsiye etme durumunda oldukları anlaşılmaktadır. Bu noktada 

müşteri sadakatinin X Operatöründe fazla olduğu anlaşılmakla birlikte diğer 

operatörlerin sadakati artırma konusunda zayıf oldukları noktaları, gözden 

geçirmeleri önerilmektedir.  

Bunların dışında operatörlere göre katılımcıların bazı noktalarda 

memnuniyet durumları değişmektedir. Operatör içi arama fiyatı, kampanyalar 

ve online işlemler konusunda memnuniyet durumları yaklaşık olumlu ve 

yaklaşık olarak aynı iken; operatör dışı arama fiyatı ve tarifelerden 
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memnuniyet konusunda Y ve Z Operatöründen daha fazla düzeyde 

memnuniyet belirtilmiştir. Kapsama alanı genişliği, teknolojik gelişme 

yeterliliği, internet hızı/erişimi ve algılanan imaj memnuniyeti açısından ise 

daha çok X Operatörü ön plandadır. Bu noktada da Y ve Z operatörünün zayıf 

noktası kapsama alanı ve internet kalitesi olarak düşünülebilir.  

Literatürde müşteri memnuniyetinin sağlanması ile müşteri sadakati 

arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Bu araştırmada bulunan sonucu, 

önceki çalışmalar desteklemektedir (Naz ve diğerleri, 2021; Pratondo ve Zaid, 

2021; Aydın ve diğerleri, 2007). Bu bağlamda şirketler müşterileri sadakatini 

artırmak istiyorlarsa müşteri memnuniyetini artırmak için GSM Operatörleri 

sektöründe müşteri memnuniyeti üzerine beş temel parametrede iyileştirme 

yapması önerilmektedir. Bunlar kapsama alanı, ağ kalitesi, hizmet kalitesi, 

katma değerli hizmetler ve fiyattır (Rachmawati, 2020). Bu bağlamda 

araştırmanın nitel kısmında, Covid-19 sırasında en çok şikâyet edilen ve 

iyileştirilmesi beklenen konular olarak fiyatlandırma, kapsama alanı ve 

internet hızı/erişim gelmektedir. GSM Operatörleri pazardan daha fazla pay 

almak ve müşteri sadakati sağlamak istiyorlarsa, şirketlerin şikâyet edilen bu 

üç parametre üzerinde iyileştirme yapması önerilmektedir ki araştırmanın 

nicel kısmında da operatör dışı arama fiyatları, kapsama alanı ve internet 

hızı/erişim konusunda memnuniyet düzeyleri arasındaki fark da bunu 

desteklemektedir. Covid-19 sırasında uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, yüz 

yüze iletişimin azalmasıyla internet ve telefonla iletişimin artması gibi 

sebeplerle paket kullanım sürelerinin ve abone sayılarının arttığı 

gözlemlenmiştir (AA, 2020; Singh ve Garg, 2020). Buna bağlı olarak da artan 

taleple orantılı olarak fiyatların yükseldiği düşünülmektedir. Kapsama alanı 

ve internet konusundaki şikayetler yine kullanıcı trafiğinin artmasına bağlı 

olarak gelişmektedir ve şirketlerin bu konuda kapsama alanı ve bant genişliği 

kapasitesini karşılamak için yatırım tahsisi yapması önerilmektedir 

(Rachmawati, 2020). Bunun dışında Covid-19 sürecinde şirketlerin bilhassa 

toplumsal bir katkı, toplumsal bir sorumluluk ya da kurumsal pazarlama 

olarak öğrencilere yönelik promosyon paketleri oluşturmaları önerilmektedir. 

Ayrıca operatör dışı aramalarda fiyatların daha cazip hale getirilmesi ile 

kullanım oranlarının arttığı ve bundan sonraki süreçte de artacağı düşünülünce 

kapsama alanı ve ağ kalitesi için ilave yatırımların yapılmasının müşteri 

sadakatini artıracağı ve yeni müşteriler çekmesi açısından da önemli olduğu 

öngörülmektedir. Bu bağlamda GSM Operatörü şirketlerin kendilerini 

güncellemesi, müşteriler için yeni paketler ve dijital araçlar getirmeleri ile alt 

yapılarını geliştirmeleri zorunludur (Singh ve Garg, 2020). 
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Araştırmada verilerin toplanması ve kapsamı konusunda çeşitli 

kısıtlar bulunmaktadır. Covid-19 sürecinde olunmasından dolayı yüz yüze 

anket yerine çevrimiçi anket yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemle verilerin 

doğruluğu ve güvenilirliğinde bazı eksikliklerin (ifadeleri anlama konusunda) 

çıkmış olabileceği düşünülmektedir. Araştırma bulguları Türkiye geneli 

olarak genelleştiremeyiz. Mümkünse gelecekte yapılacak araştırmalarda 

örneklem sayısının artırılması önerilmektedir. Bunun dışında gelecekteki 

diğer çalışmalar için bilhassa uzaktan eğitimin ve uzaktan çalışmanın 

öneminin arttığı düşünülünce öğrencilerin ve çalışanların nitel bir araştırmayla 

GSM şirketlerinden beklenti ve memnun olunmayan durumların 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir.   
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GİRİŞ 

Çevresel sürdürülebilirlik 21. yüzyılda giderek daha önemli hale 

gelmektedir.  Tüm dünya ekonomileri ticaret ve ticarette sürdürülebilir, 

yenilikçi uygulamalara öncelik vermektedir. Yeşil temalı ürünler, hizmetler 

veya ticari kanallar işletmelerin gündemini meşgul etmektedir. Bugünün 

yoğun iş rekabeti, firmaları kendilerini sürekli olarak rakiplerinden ayırmaya 

zorlamaktadır. Bu nedenle, firmalar yeşillenme faaliyetlerini, farklılaşmayı 

elde etmek ve çevresel kaygıları cevaplamak için önemli ve etkili bir yol 

olarak kullanmaktadırlar.  İşletmeler yeşil ve sürdürülebilir ticaret 

faaliyetlerini süreçlerine entegre etmeye çalışmaktadırlar.  

Buna ek olarak, firmalar, tüketiciler ve diğer paydaşlar kurumsal 

çevresel/finansal performanslarını önemsediğinden çevresel sorumluluk 

faaliyetlerini ön plana çıkarmaktadırlar (Du 2015:547). Pazardaki rekabet 

firmaların ürünlerini ve süreçlerini şeffaflaştırmakta ve hesap verilebilirliği ön 

plana çıkarmaktadır (Darnall vd., 2012). 

Nattrass ve Altomare (1999) 1970'lerde ekoloji hareketinin doğuşunu 

çevre farkındalığının ilk dönemi olarak tanımlamaktadırlar. Bu dönem, 

'çevresel hakkın' (Blackstone, 1974), yani her bireyin doğal çevrenin garanti 

altına alınması için korumaya ihtiyaç duyduğu ilkeye dayanarak sağlıklı, 

temiz ve yaşanabilir bir ortama yönelik ahlaki ve yasal hakkının 

tanımlanmasıyla karakterize edilmiştir. İnsanın çevreye duyarlı davranılarak 

hayatta kalması anlayışı vurgulanmıştır. Temiz çevre hakkı sadece 

hükümetleri değil, aynı zamanda organizasyonları da zararlı çevre 

girişimlerinden kaçınmaya ve doğal çevrenin iyileştirilmesine yönelik 

politikaların teşvik edilmesine yönlendirmiştir (Cullet, 1995).  

Gelişen rekabet piyasasında, değişen tüketici taleplerine yönelik 

aksiyonlar, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Tüketicilerin 

çevreye ve ekosisteme duyarlı, yeşil beklentileri yeşil trendlerin oluşmasını 

sağlamıştır. Öte yandan, hava ve su kirliliği, küresel ısınma ve aşırı kaynak 

konuşlandırması nedeniyle, sürdürülebilir ürünler elde etmek ve çevre dostu 

davranmak için dünya çapında daha önemli hale gelmiştir (Chua vd., 2020). 

Mevcut talebi ele alırken, pazarlamacılar, tüketicilerine yeşil ve sürdürülebilir 

ürün ve hizmetler üretmeye ve sunmaya da odaklanmaktadırlar (Chua vd, 

2016; Jaini vd, 2020; Li vd., 2020). Bu durum, “çevre dostu olma”, “yeşil 

etiket”, “yeşil ürün”, “yeşil tüketim”, “yeşil ambalaj”, “yeniden kullanma, 

azaltma, geri dönüşüm” ve benzerleri gibi kavramları doğurmaktadır (Nguyen 

ve Nguyen, 2020; Huang vd., 2018). Bazı pazarlamacılar bu tür terimleri, 

sadece ürün/hizmet satışlarını artırmak adına çevre dostu müşterileri çekmek 
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için kullanmaktadırlar (Blome vd., 2017; Kim vd., 2017). Çevresel iddiası 

olan ancak bunu uygulamaya aktaramayan, bir nevi “. . . miş gibi göstermeye” 

çalışan, yani gerçeği yansıtmayan yanlış/yanıltıcı çevresel iddialara genellikle 

“yeşil aklama” denilmektedir  (Parguel vd., 2015; Quoquab vd., 2020:778). 

Pelenk Özel (2015), 1990‟lı yıllarda popülaritesi artan yeşil iddialar 

akımının birçok işletme tarafından benimsendiğini ve kullanılmaya 

başlandığını ifade etmiştir. Tüketiciler çevre sorunlarının daha fazla farkına 

vardıkça ve çevre dostu ürünler talep ettikçe, şirketler “yeşil”den fayda 

sağlamak adına birçok ürün ve hizmetine yeşili entegre etmiştir (Khandelwal 

vd., 2019). Zira yeşil ürünler ve hizmetler, firmalar için tüketici ve sermaye 

piyasalarını son on yılda hızla genişletmektedir (Delmas ve Burbano  2011:2). 

Şirketlerde çevre bağlılığı konusunda artan bir farkındalık dikkat 

çekmektedir, çünkü bu taahhütler rekabet avantajını arttırmaktadır (Chen ve 

Chang, 2013). Firmaların çoğunun, müşterileri çekmek ve reklam veya diğer 

pazarlama iletişim kanalları aracılığıyla iletişim kurdukları çevrede imajlarını 

artırmak için bir güdü ile yeşil aklama ile uğraştıklarını söylemek 

mümkündür. Bu tür çevresel iddialar belirsiz, yarı gerçek olduğunda veya 

gerekli verilerle doğrulanamadığında, bu tür iddialar yeşil aklamayı meydana 

getirmektedir (Quoquab vd., 2022:783). 

Yeşil iş uygulamaları, çevreye duyarlı yaşam tarzını ve sorumlu 

tüketici alışveriş alışkanlıklarını teşvik etmede kuruluşların pazarlama 

faaliyetlerinde önemli bir değişiklik getirmiştir. Küresel işletmelerin yeşil 

faaliyetleri, alışveriş yapanlar için fırsatlar yaratırken doğal kaynakları 

korumanın yenilikçi yollarının açığa çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Çevre 

korumasına artan bu ilgi birçok şirket için ürünlerini/hizmetlerini güvenli, 

organik, doğal vb. ifadelerle tanıtmalarına sebep olmaktadır (Singh vd., 

2022:472). Pazarın sunduğu imkanlardan maksimum düzeyde fayda sağlamak 

için birçok şirket kendilerini “yeşil bir pelerinine” sarmaktadır (Beck, 

2009:102). 

İşletmeler, yeşil tüketim gereksinimlerini karşılamak için, doğa dostu, 

eco gibi farklı ambalajlama ve/veya çevre dostu olmanın özelliğini 

doğrulayan çevre sertifikası gibi mevcut ürünleri, geleneksel ürünlerden 

ayıran özelliklerin ön plana çıktığı bir süreci yönetmekteler. Bu noktada, bazı 

ürünler “yeşil” bir ürünün özelliklerine sahip olabilirken, bazılarının ise yeşil 

özelliklere gerçekte sahip olmadığı görülmektedir. Gerçeği yansıtmayan ve 

çarpıtan bu ürünlerin “çevresel makyajlı ürün” veya “yeşil aklama” ürünü 

olarak nitelendirildiği söylenmektedir (Braga Junior vd. 2019:228). 
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Şirketin çevreyi korumaya bağlılığı, şirketin çevre dostu politikaları 

yerine getireceği anlamına gelmez (Ramus ve Montiel 2005; Winn ve Angell 

2000). Aslında, yeşilleştirme sloganları veya iddiaları bazen gerçek çevre 

dostu faaliyetlere eşdeğer değildir. Bu nedenle, en büyük sorun, iddialar ve 

varsayımlarla aldatılmak yerine gerçek çevresel performansı 

değerlendirmektir, çünkü yeşil aklama firmalarının çevre politikalarını yerine 

getirme olasılığı daha düşüktür ve nispeten zayıf çevresel performansa sahip 

olma olasılığı daha yüksektir (Du, 2015:552). Yani, bir bakıma bir şeyin 

açıkça ve dürüstçe olmadığını ifade etmek, varmış gibi davranmaktan daha 

doğru ve ahlaki kabul edilebilir. 

Şirketlerin çevre uygulamalarının bir pazarlama stratejisi mi (yeşil 

pazarlama) yoksa yeşil aklama mı olup olmadığı OECD tarafından 

araştırılmaktadır (OECD-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2010). 

Braga (2019), bu uygulamaların genel olarak doğruluğunu ve şeffaflığını 

analiz etmek için, şirketlerin bir nevi “kalbine” ulaşmak gerektiğini 

vurgulamıştır. Diğer türlü gerçekliği ve aldatmacayı birbirinden ayırmak 

oldukça zor olacağını etmiştir. 

Sonuç olarak, yeşil aklama çevre için gerçekten verilen mücadeleleri 

baltalayarak, sürdürülebilirlik projelerini şüpheci hale getirerek ve  yeşil 

pazarlama stratejilerini engelleyerek (Silva vd., 2020) çevreci yönetim anlayış 

ve uygulamalarına büyük darbe vurabilmektedir. Yeşil aklama müşterilerin 

satın alma kararlarını etkilemekte, sonrasında ise fark edildiğinde marka ve 

ürün hakkında şüphe meydana getirmektedir (Kalafatis vd., 1999). Yeşil 

aklama aldatıcı şirketler için kısa vadeli bir kazanç yaratabilir, ancak uzun 

vadede yeşil pazarda bir düşüş yaşaması beklenir (Polonsky vd., 2010). 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEŞİL AKLAMA 

Yeşil reklamların son 20 yılda neredeyse on kat arttığı ve 2006'dan bu 

yana yaklaşık üç katına çıktığı görülmektedir (Delmas ve Burbano  2011:2). 

Bu son 20 yılda yeşil aklama hakkındaki bilimsel tartışmalar sürekli 

büyümekte ve fenomenin tanımı ve bazı özellikleri sabit kalsa bile yavaş 

yavaş farklı anlam nüansları oluştuğu görülmektedir (Vollero 2022:27).  

Yeşil aklama terimi 1980'lerde ortaya çıktığında, pazar payını 

genişletmek için saldırgan ve/veya abartılı sürdürülebilirlik iddiaları 

yapılmasına sebep olmuştur (Dahl, 2010). Yeşil aklama, bazı şirketlerin; 

kamuoyu ve tüketicilerin önünde, itibarlarını ustaca yönettikleri ve 

suçlulukları gizleyerek, sorunlarının ve iddiaların niteliğini gizledikleri bir 

faaliyet haline gelmiştir (Laufer, 2003).  
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1990'larda, gittikçe daha fazla şirket çevre bilincini benimser hale 

gelmiş ve iletişimlerinde çevre sorunları ile ilgili sürekli iyileştirmelerini 

vurgulamaya başlamışlardır. Çevre bilinci çağında (Nattrass ve Altomare, 

1999) kuruluşlar aslında çevreye çeşitli yollardan verdikleri zararı azaltmak 

için stratejiler geliştirmişlerdir (Vollero, 2022:23). 

Bu yüzyılda ise (2000 ve ötesinde) kurumsal çevrecilik, şirket ve 

çevre hedefleri arasında entegrasyon sağlarken hem stratejik hem de 

operasyonel seviyede sürdürülebilirlik eylemlerini yeşil aklama ile asimile 

etme yönünde eğilim sergilemiştir (Nattrass ve Altomare, 1999; Vollero 

2022:25). 

Peki, yeşil aklama nedir? 

Yeşil aklama kavramı 1986'da Jay Westerveld'in seyahati esnasında 

bir otelde ortaya çıkmıştır. “Gezegenimizi Kurtarın: Her gün, sadece bir kez 

kullanılan havluları aklamak için milyonlarca galon su kullanılmaktadır. 

Seçimi yapınız: Raftaki bir havlu, „Tekrar kullanacağım‟ anlamına gelir. 

Zemindeki bir havlu, „Lütfen değiştirin‟ anlamına gelir. Dünyanın hayati 

kaynaklarını korumamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.”  Kart, 

geri dönüşümü sembolleyen ve yeşil renklerde maliyet düşüren yeşil okları 

içeriyordu. Westerveld bu tuhaf ikiyüzlü promosyon formuna bir isim 

vermeye karar verdi “yeşil aklama!” (Motavalli, 2011). 

Yeşil aklama kavramının; beyaz badana, yeşil makyaj, yeşil görüntü 

gibi farklı formlarda kullanımı olsa da literatürde en sık kullanılan şekli ile 

yeşil aklama dikkat çekmektedir (Braga Junior vd., 2019). 

Çevresel dezenformasyonun ve/veya yeşil aklama faaliyetlerinin 

çoğalmasının yaygın bir hale geldiği görülmektedir. “Yeşil aklama, seçilmiş 

pozitif bilginin negatif herhangi bir bilgi olmaksızın dağıtıma sokularak 

olumlu bir çevresel imaj yaratılmasıdır” (Pelenk Özel 2015:78).  1990'larda, 

Kangun, Carlson ve Grove (1991), çevresel reklamcılıkla ilişkili sorunlar 

üzerine yaptıkları çalışmalarında yeşil aklamayı, tüketicilere karşı önemsiz, 

yanıltıcı veya aldatıcı çevresel iddialar olarak tanımlamaktadır.  

Yeşil aklama, zararlı ürünlerin isimlerini veya etiketlerini değiştirerek, 

firmaların ve ürünlerin yeşil özelliklerini içeren reklamlar yaparak şirketleri 

çevre dostu tasvir etmek için multimilyon dolarlık reklam kampanyalarını 

içermektedir (Vos, 2001).  

Yeşil aklama, bir şirketin çevre uygulamaları (firma düzeyinde yeşil 

aklama) veya bir ürün veya hizmetin çevresel faydaları (ürün seviyesi yeşil 

aklama) hakkında tüketicilere yönelik yanıltıcı bilgi paylaşımını içermektedir 
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(Delmas ve Burbano  2011:4). Firmaların gerçek anlamda çevreci tutumları 

uygulamada maliyetli ve hantal olabilmektedir. Şirketler ve yöneticiler daha 

kolay bir yol olan yeşil aklama yoluyla sürdürülebilir tüketim senaryoları 

yazmaya yönelmektedirler (Chen ve Chang, 2013). 

Yeşil aklama,  bir firmanın ürünlerinin, amaçlarının ve/veya 

politikalarının çevre dostu olduğu (aslında öyle olmamasına rağmen) algısını 

teşvik etmek için “yeşil halkla ilişkilerin” veya “yeşil pazarlamanın” aldatıcı 

bir şekilde kullanıldığı yanıltıcı bir eylemi ifade etmektedir (Greenpeace 

USA, 2013). Nispeten daha geniş bir yeşil aklama tanımı, bir firmanın olumlu 

çevre politikalarına olan bağlılığından sapmasını göstermektedir (Ramus ve 

Montiel, 2005). Farklı araştırmacıların yeşil aklama tanımları Tablo 1‟de 

derlenmiştir. 

Tablo 1. Yeşil Aklama Tanımları 

Kangun et al. (1991) Tüketiciler için önemsiz, yanıltıcı veya aldatıcı çevresel 

iddialar öne sürmek. 

Oxford Dictionary 

(1999) 

Çevreye karşı sorumlu bir kamu imajı sunmak için bir 

işletme tarafından yayılan dezenformasyon. 

Laufer (2003) İşletmelerde dezenformasyon […] sapmayı gizlemek, 

hatanın üstünü örtmek, sorunun doğasını gizlemek. 

Terra Choice (2007) Bir şirketin çevre uygulamaları veya bir ürün veya 

hizmetin çevresel faydaları hakkında tüketicilere yönelik 

yanıltıcı eylemleridir. 

Gillespie (2008) Bir kişinin, şirketin veya ürünün sözde çevresel kimlik 

bilgilerini vurgulayarak halkı yanlış yönlendiren reklam 

veya pazarlama faaliyetleridir. 

Vos (2009) Çevreye karşı sorumlu bir kamu imajı sunmak için bir 

kuruluş tarafından yayılan dezenformasyondur. 

Lyon and Maxwell 

(2011) 

Aşırı olumlu bir kurumsal görüntü oluşturmak için 

olumsuz bilgilerin tam olarak ifşa edilmemesi ve olumlu 

bilgilerin seçici olarak ifşa edilmesidir. 

Delmas ve Burbano 

(2011)  

Gerçek çevre ve/veya sosyal performansının zayıf 

olmasına rağmen, şirketin çevresel ve/veya sosyal 

performansını yanlış ve çarpıtarak tanıtmasıdır. 

Parguel et al. (2011) Şirketin çevresel uygulamaları veya ürünlerinin çevresel 

faydaları konusunda yanıltıcı bilgilerdir. 

Walker and Wan (2012)  İşletmelerin, çevreci faaliyetleri önemli ölçüde ele almadan 

çevre konularını sembolik iletişimine dahil ettikleri bir 

stratejidir. Sembolik ve maddi eylemler arasındaki farktır. 

Chen and Chang (2013) Şirketlerin çevresel işlevlerini ikna edici verilerle 
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doğrulamadan aşırı olumlama faaliyetleridir. 

Bowen (2014) Tüketicilerin dikkatini yeşil faaliyetlerle boyayarak veya 

kriterlere odaklayarak, dikkati daha kapsamlı bir analizden 

saptırmaktır. 

Lyon and Montgomery 

(2015) 

İnsanları, bir kuruluşun çevresel performansı, uygulamaları 

veya ürünleri hakkında aşırı olumlu inançlar benimsemeye 

yönlendiren bir iletişimi kapsamaktadır. 

Seele and Gatti (2017) Yanıltıcı ve belirsiz bir yeşil mesaj sunmakla ilgili olarak 

bir kuruluşa yönelik suçlamanın birlikte yaratılmasıdır. 

Siano et al. (2017) Yeşil aklama (dikkat sapması ve ayrıştırma) […] ('aldatıcı 

bilgi manipülasyonu') aldatıcı davranıştan oluşmaktadır. 

Blome et al. (2017) Bir firmanın yeşil (genellikle daha geniş anlamda 

sürdürülebilir) performansı veya belirli bir uygulamanın, 

ürünün veya hizmetin çevresel (sürdürülebilir) faydaları 

konusunda yanıltıcı bilgilerdir. 

Kim et al. (2017) Firmalar “çevresel eylemleriyle ilgili dış iletişimlerini 

yanıltarak süslediklerinde” yeşil aklama meydana gelir. 

Zhang et al. (2018) Bir şirketin çevresel performanslarında gerçeğin ötesinde 

aşırı olumlu bir iletişim faaliyetidir. 

Guo et al. (2018) Yeşil vaatleri yerine getirmeden olumlu bir “yeşil” görüntü 

oluşturmak için belirsiz ve aldatıcı yeşil ürünlerle ilgili 

şirketlerin çevresel iddialarıdır. 

Kaynak: Yazarlar tarafından, Vollero 2022;  Quoquab vd. 2022, çalışmalarından 

derlenerek oluşturulmuştur. 

Günümüzde medya, yeşil aklamanın zararlarını ortaya çıkarmak 

noktasında fayda sağlamaktadır ancak öte yandan tüketiciler neye nasıl 

güvenmesi gerektiği konusunda şüpheye düşmektedir. Bu durum yeşil 

aklamanın hem yatırımcıların hem de tüketicilerin güvenini tehlikeye atarak, 

piyasa tepkilerine neden olmaktadır (Du, 2015:548). 

Çok sayıda yanlış ve belirsiz çevreci iddialar, tüketicilerin kurumsal 

imajı, kimliği ve dürüstlüğü sorgulamasına ve yeşil aklamanın gelişmesine 

neden olmaktadır. Yeşil aklama konusundaki endişe sadece tüketicileri 

yanıltması değildir. Bu şirketler çevre dostu olduklarını iddia etmeye devam 

ederse, çevre misyonlarına ters düşerek rekabet avantajlarını 

kaybedeceklerdir. Buna ek olarak, “yeşil” iddiaların aşırı kullanımı ve kötüye 

kullanılması, bir süre sonra müşteri üzerinde inandırıcılığını kaybederek, 
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gerçekten çevreci ve yeşil olan ürünlerden vazgeçmesine sebep olabilir 

(Zimmer vd. 1994). 

Artan alıcı farkındalığı; güven eksikliğine ve yeşil aklama 

uygulamaları tarafından kandırılma duygusuna yol açabilmektedir (Bhatia ve 

Makkar, 2020). Tüketicilerden daha eğitimli, olgun ve yanıltıcı yeşil iddialar 

konusunda şüphe duyan kişiler, yeşil aklanmış markaları ayırt edebilmektedir 

(Torelli vd., 2020). Yanlış yeşil iddiaları tanımlayabilen tüketiciler, işletmenin 

imajı hakkında olumsuz yargılarda bulunmaya daha yatkındır. Pimonenko vd., 

(2020), bu tüketicilerin yeşil aklanmış şirketlerle iletişim ve alışveriş halinde 

olmayı reddetme eğiliminde olduğunu ifade etmektedir. Müşterilerin yeşil 

uygulamalar konusundaki kafa karışıklığı, satın alma kararı esnasında yeşil 

ürünleri sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini zorlaştırabilmektedir (Ramus 

ve Montiel, 2005). Bu durum sonunda “yeşil şüphecilik” olarak bilinen şeye 

yol açmaktadır (Singh vd., 2022:474). 

Bununla birlikte tütün, metal eritme, petro-kimyasallar ve gıda 

hizmeti endüstrileri gibi tartışmalı veya yoğun kirlilik potansiyeli olan 

endüstrilerdeki firmalar, kaynakları pervasızca tüketirken ve çevreyi 

kirletirken düzenli olarak yeşil görüntülerinin reklamını yaparlar. Görüntü ve 

gerçeklik arasındaki tutarsızlıklara karşı dikkatli olan halk, yeşilleşme 

iddialarından şüphe etmeye başlamaktadır (Du 2015:549). 

Tüketicilerin yeşil reklamcılık iddialarından şüphelenmesinin bir 

başka nedeni de, birçok çevre sorununu anlamak için gereken bilimsel 

bilginin genellikle karmaşık ve değişime tabi olması ve böylece halkın 

anlamasını zorlaştırmasıdır. Buna ek olarak, ürünler arasında yapılan 

karşılaştırmaların genellikle tek bir çevresel fayda ile sınırlı olması, yeşil 

iddiayı eksik ve yanıltıcı hale getirmektedir  (Furlow, 2010). 

Çevrenin korunmasına bağlı olarak, firmalar ciddi şekilde 

sürdürülebilir kalkınma elde etmek için olumlu ve uygun önlemler ve 

politikalar uygulamayı amaçlamaktadırlar. Bazı şirketler çevresel süreçleri 

sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yönetiyor gibi görünmektedir (Furlow, 

2010). Bu durumu önlemek için işletmelerde çalışanlara ve yöneticilere 

“çevre bilinci ve farkındalığı” benimsetmek gerekli iken, hükümetler 

noktasında yaptırım ve politikaların düzenlenmesi ve takip edilmesi 

önemlidir. 
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YEŞİL AKLAMANIN BELİRLEYİCİLERİ 

Delmas ve Burbano (2011), yeşil aklama ile alakalı olarak birçok 

tanım olduğunu ancak yeşil aklamanın belirleyicileri için yeterli ve kapsamlı 

analizler yapılmadığını ifade etmişlerdir. Bu sebeple 2011‟deki “The Drivers 

of Greenwashing” başlıklı çalışmalarında, yeşil aklamanın örgütsel ve 

bireysel itici güçlerini inceleyerek firmalarda yeşil aklamanın nasıl 

azaltacağına dair öneriler geliştirmişlerdir. 

Şirketler, belirli örgütsel uygulamaları benimseme kararlarını 

şekillendirmede düzenleyici, normatif ve bilişsel faktörlerin önemini 

vurgulayan kurumsal teoriden yararlanmaktadırlar. Düzenleyici bağlam, firma 

yeşil aklamasının kritik bir dış kurumsal itici gücüdür. Ancak kurumsal 

faktörler firmalar arasındaki farklı stratejileri açıklamak noktasında yeterli 

olmamaktadır. Firma özellikleri, teşvik yapısı ve etik iklim, firma içi 

iletişimin etkinliği ve örgütsel atalet, bir işletmenin yeşil aklama yönetiminde 

önemli roller oynamaktadır. Buna ek olarak, bireysel düzeyde psikolojik ve 

bilişsel faktörler yöneticilerin karar verme süreçlerini etkilemekte ve böylece 

dış belirleyicilerin eylem için motivasyona nasıl dönüştüğünü göstermektedir 

(Delmas ve Burbano, 2011:7). 

Delmas ve Burbano (2011), yeşil aklama belirleyicilerini, 3 sevide ele 

almaktadır: dış belirleyiciler, örgütsel belirleyiciler ve bireysel 

belirleyicilerdir.  
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Şekil 1. Yeşil Aklamanın Belirleyicileri 

Kaynak: Delmas ve Burbano (2011), çalışmasından alıntılanarak yazarlar tarafından 

Türkçeye çevrilmiştir. 

Şekil 1‟de görüldüğü üzere; yeşil aklanmayı belirleyen (yön veren) 3 

seviye mevcutken bu seviyeleri etkileyen, çevre düzenlemeleri, politikalar ve 

medya gibi unsurlar dikkat çekmektedir. 

İşletmeler, endüstrilerindeki benzer işletmelerden, başarılı olduğunu 

düşündükleri işletmeleri modelleme eğilimindedirler. Bu noktada yeşil aklama 

faaliyetlerini gerçekleştiren firmalar, diğer işletmeleri etkileme potansiyeline 

sahip olabilirler (Delmas ve Burbano, 2011). Belirli hatları olan politikaların 

olmayışı ve yeşil aklama faaliyetlerinin gerçek anlamda çevreci faaliyetlerden 

daha düşük maliyetli olması bu durumu beslemektedir. 
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Belirtildiği üzere, yeşil aklama uygulamaları düzenlemelerle ve 

yaptırımlarla kontrol edilmezse, yeşil tüketicilerin, yeşil ürünler ve hizmetler 

için piyasayı aşındırarak elde ettikleri gerçek bilgiler, yanıltıcı olan yeşil 

iddiaların giderek daha alaycı hale gelmesine yol açacaktır (Delmas ve 

Burbano, 2011).  

Firma düzeyinde özellikler (boyut, endüstri, karlılık, yaşam döngüsü 

aşaması ve belirli kaynaklar ve yeterlilikler) şüphesiz bir firma için mevcut 

olan genel stratejileri, herhangi bir belirli eylemle ilişkili maliyetleri ve 

faydaları etkiler veya bunlardan etkilenir. Firma özellikleri, teşvik yapısı ve 

etik duruşu, firma içi iletişimin etkinliği ve örgütsel atalet dahil olmak üzere 

örgütsel düzey belirleyiciler, firmaların dış belirleyici ve paydaşlara tepki 

verme şeklini meydana getirmektedir (Delmas ve Burbano, 2011:10). 

Firma içi iletişimin etkinliği, sağlam teşvik yapısı ve etik iklim de 

düzenleyici bağlamdan etkilenmektedir. Belirsiz düzenleyici bir bağlamda, 

firmaların teşvik yapıları ve etik iklimi gibi örgütsel özelliklerinin firma içi 

iletişimin etkinliğini artırarak, yeşil aklamayı en aza indirmek yönünde 

olmalıdır (Delmas ve Burbano  2011:13). 

Liderler/yöneticiler ve çalışanlar, firma tutumunu ve kültürünü 

yansıtmada önemli bir rol oynamaktadırlar. Çalışanlar, yöneticiler ve firma 

liderleri, işletmenin yeşil aklama faaliyetlerini değerlendirmek için sınırlı 

araçlara ve bilgiye sahiptirler. Yöneticilerin karar alma/verme noktasındaki 

aceleci ve sabırsız tutumları yeşil aklamaya sebep olabilmektedir. 

İyimser önyargı, olaylar karşısında pozitif olasılıkların fazla, negatif 

olasılıkların ise az düşünülmesidir.  Yeşil aklamanın olası olumsuz sonuçlarını 

görmeyi engelleyerek yanlış karar vermeye sebep olabilmektedir. Yaygın 

iyimser önyargılar, gerçekçi olmayan olumlu öz-değerlendirme ve gelecekteki 

olaylar ve planlar hakkında gerçekçi olmayan iyimserlik olarak ifade 

edilmektedir. 

YEŞİL AKLAMA DAVRANIŞININ AÇIĞA ÇIKMA 

TÜRLERİ 

Yeşil aklama tanımları incelendiğinde; yanlış ve/veya eksik bilgi 

paylaşımı, gerçeği yansıtmama veya belirli bir kısmını yansıtma (işletme 

lehine olan bir kısmının), kanıtsızlık gibi ortak kavramlardan bahsedildiği 

görülmektedir. Yeşil aklama kavramının kapsamını, Delmas ve Burbano  

(2011), kabarık dil  (“çevre dostu” gibi net anlamı olmayan kelimeler veya 

terimler) açıkça yalan söyleme (tamamen türetilmiş iddialar veya veriler),  

sahtekarlık, kasıtlı gizleme, bir ürünün, diğer çevresel sorunlara dikkat 
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edilmeden mantıklı olmayan dar bir niteliklere dayanarak yeşil olduğunu öne 

sürmek, ürün ve hizmet hakkında yanlış beyanda bulunmak şeklinde 

özetlemektedir. 

Terrachoice, şirketlerin yeşil aklama faaliyetlerini denetlemek üzere 

2010 yılında hazırladığı raporda, “yeşil aklamanın yedi günahı”ını 

yayınlamıştır. (1) Yalan söyleme/dolandırıcılık, şirketin kendini çevre dostu 

olarak gösterirken, çevre dostu olmaya veya sürdürülebilir kalkınmaya 

tamamen aykırı olduğu anlamına gelmektedir. (2) Kasıtlı gizleme, firmanın 

çevreci olmayan davranış veya ürünlerini kasıtlı olarak gizlerken, çevre dostu 

veya sürdürülebilir bir kalkınma görüntüsünü beyan ettiği ve şekillendirdiği 

anlamına gelmektedir. (3) Çifte standart, çokuluslu bir şirketin kendi 

ülkesinde çevre dostu tutum sergilerken, diğer ülkelerde çevreci olmayan 

faaliyetlerini ya da tam tersini beyan ettiğini göstermektedir. (4) Boş vaatler, 

firmaların ihmal ve ihlalleri sonucunda tehlikeli durumlara sebep olduktan 

sonra özür dilemelerini ancak hemen sonrasında operasyonlarını 

değiştirmediklerini ifade etmektedir. (5) Politika müdahalesi, endüstri tekelleri 

ve güçlü lobi gücü olan firmaların çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma veya 

çevre dostu ürünlerin başlatılmasına yönelik yasalara ve düzenlemelere 

müdahale ettiklerini veya bunları engellediklerini göstermektedir. (6) İzlenim 

yönetimi, firmaların reklamlarını ve yıllık raporlarını, tüketicileri yanlış 

yönlendirmeleri için belirsiz bir şekilde ifade ettikleri anlamına gelmektedir. 

(7) İki kötülükten iyi olanı seçme; firmanın ürün ve hizmetlerinde birden fazla 

çevreye zararlı faaliyet varken kabul edilebilir olanı öne sürerek büyük çaplı 

olanı gizlemek anlamına gelmektedir (Du, 2015:554; Terrachoice,2010). 

SONUÇ  

Yeşil aklama, işletmeler için olumlu bir anlam ifade eden yeşil 

pazarlamanın olumsuz çocuğu denilebilir. Yeşil pazarlama ile doğmuştur 

ancak tam olarak ters yönlü faaliyetlerini temsil etmektedir. İşletmeler, yeşil 

aklama faaliyetlerini önlemek için öncelikle bunu misyon-vizyon olarak 

benimsemeli ve stratejisine yerleştirerek kültüre empoze etmelidir. 

Çalışanlara, örgüte yerleşen bu bilinç işletmenin yapısına, karakterine, 

süreçlerine ve en nihayetinde mal/hizmetlerine yansıyacaktır. Dış çevrede ise, 

karar vericilerin ve politika uygulayıcılarının, yeşil aklama konusunda 

belirsizliği ortadan kaldıracak net ve açık yaptırımlar oluşturmaları ve 

bunların şeffaflıkla uygulanmasını sağlamaları yeşil aklama faaliyetlerinin 

kontrolünü sağlayacaktır.  
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Yeşil aklama kavramı yeni bir kavram olmasa da, muhtemelen yeşil 

ve organik ürünlere yönelik artan talep nedeniyle popülaritesi artmaktadır. 

Düzenleyici kurumların yeşil aklamayı kontrol etmek için parametreler ve 

standartlar belirlemesi aynı hızda devam etmemiştir (Dahl, 2010). Bu durum, 

verimsiz düzenleme ile birlikte, yeşil ürünler hakkındaki tüketici şüpheciliğini 

artırarak, üretim, dağıtım veya ticarileştirme süreçlerinde çevreyi korumak 

için çözümlerin güvensizliğine yol açmaktadır (Braga, Merlo ve Silva, 2016; 

Dahl ,2010).  

Winn ve Angell (2000) çevre politikalarına bağlılığın ve çevre 

politikalarının uygulanmasının iki farklı yapı olduğunu belirtmektedir. Birçok 

durumda, bir politikanın yayınlanması (yani bir politikaya bağlılık) bir 

kuruluşun politikayı uygulama konusunda ciddi bir niyetini temsil etmektedir. 

Ancak çevreye bağlılığı olduğu halde, çevreci uygulamalar konusunda geride 

kalan işletmeler yeşil aklamaya yönelmektedirler (Ramus and Montiel 

2005:381). 

Birçok şirket, markalarının kamusal algısını yönetmek için yeşil 

aklama kullanmaktadır. Yeşil aklamayı önlemek için, bilginin açıklanması, 

meşruiyet algısını en üst düzeye çıkaracak şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Bununla birlikte, kamu denetiminin ve doğrulamasının olmamasının 

üstesinden gelmek için sosyal ve çevre denetimi sağlayıcıların sayısı 

artırılmalıdır (Braga Junior vd., 2019:228). 

Hükümet düzenlemeleri, yeşil aklama davranışları oranının, kurumsal 

sosyal sorumluluk açısından azaltılmasında kritik bir faktördür (Lee vd., 

2018). 

Delmas ve Burbano (2011), yeşil aklama faaliyetlerinin azaltılması ve 

önlenmesi için birtakım önerilerde bulunmuştur. Bunlardan bazıları şu şekilde 

ifade edilebilir: çevresel performansın şeffaflığını artırmak, firma içi yapıları, 

süreçleri ve teşvikleri etkili bir şekilde yönetmek, çevresel performans 

hakkında bilgi paylaşımı akışını sağlamak, etik liderlik ve eğitimi sağlamak. 
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   GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim 

biçimlerini değiştirdiği gibi işletmelerin veya markaların tüketicileriyle 

iletişim biçimlerini de etkilemektedir. Pazarlama dünyası, yaşanan 

gelişmelere bağlı değişimleri takip etmekle kalmayıp uyumlu ve etkileyici 

strateji, program ve uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadır. 

Tüketicilerin karar süreçlerinde rasyonel davranışlar sergiledikleri anlayışına 

sahip geleneksel pazarlamanın aksine tüketicilerin hem rasyonel hem 

duygusal davrandıkları anlayışına sahip deneyimsel pazarlama benzersiz 

müşteri deneyimleri oluşturmaya dayalıdır. Son yıllarda insanların duyuları, 

duyguları ve davranışlarına ve gerçeklik hissinin yaşanmasını sağlayan sanal 

gözlükler, kulaklıklar ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle benzersiz 

müşteri deneyimi yaratılmasında yararlanılmaktadır. 2021 yılı itibariyle 

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, ciddi yatırımlar yaparak meta evrene 

giriş yapmıştır. Zuckerberg‟in, yaşamda var olan her şeyden çok daha iyi 

sosyal deneyimler sunma potansiyeli olduğuna işaret ettiği metaverse, sanal 

bir alan olup kullanıcılara üç boyutlu sanal alan deneyimleri sunmaktadır. Üç 

boyutlu bu sanal dünya, sanal gerçeklik cihazları ve artırılmış gerçeklik gibi 

teknolojilerle kullanıcıları birbirine bağlayarak etkileşim kurulmasını sağlar. 

İnternetin en son hali olarak adlandırılan metaverse‟te benzersiz müşteri 

deneyimlerinin yaratılması deneyimsel pazarlama faaliyetlerinin başarısını 

olumlu düzeyde etkileyecek ve markalara ve işletmelere rekabet avantajı 

sağlayacağı düşünülmektedir. İşletmelerin ve markaların hem kendilerini hem 

de mevcut ve potansiyel müşterilerini yakın geleceğin teknolojisi ve yaşamın 

yeni gerçekliği olan metaverse‟e hazırlamaları gerekmektedir.  

Bu bölümde, metaverse ve deneyimsel pazarlama anlayışına 

kavramsal olarak yaklaşılmış olup metaverse‟te deneyimsel pazarlama 

anlayışı çerçevesinde değerlendirilecek çeşitli örneklere değinilmiştir.  

1. METAVERSE NEDİR? 

İnternetin yeni geleceği olarak görülen metaverse, sanal gerçeklik 

(Virtual Reality/VR) ile artırılmış gerçekliğin (Agmented Reality/AR)  daha 

gelişkin versiyonu olarak görülebilmektedir.  Metaverse, dünyanın öteki 

ucunda bulunan biriyle aynı ortamdaymış gibi bulunulabilecek, işyerinde, 

tatilde veya evde sanal ortamlar oluşturularak konserlere, sanat etkinliklerine 

katılınabilecek ve film izlenebilecek bir teknolojidir. Bunları 

gerçekleştirebilmek için bilgisayar başında olmaya gerek kalmadan tüm dijital 

ortamları entegre eden sanal bir dünyada, gözlük ve kulaklıklar yeterli 
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olabilmektedir.  Bu evrende insanlar kendileri yerine avatarlarını yaratarak 

temsil edilebilmektedir. Metaverse, insanların internette sadece bakınacağı 

değil, üç boyutlu bu evrende aktif olarak katılımcı olacağı bir tasarımdır ve 

sanal bir kamusal alan vaat etmektedir. Dolayısıyla metaverse‟i artırılmış 

gerçeklik, sanal dünyalar, internet ve fiziksel gerçeklik ile kalıcı fiziksel sanal 

alanla birlikte yaratılan kolektif bir sanal paylaşım alanı olarak nitelendirmek 

yerinde olacaktr (Bor, 2022; EQ Dergi, 2022).   

Mystakidis (2022: 487), metaverse‟i, çoklu duyusal etkileşimleri 

mümkün kılan teknolojilere dayanan sanal ortamın, dijital nesneler ve insanlar 

olarak tanımlamaktadır.  Sosyal medyadan çok farklı olmayan metaverse,  

yeni iletişim teknolojileri ve ortamların bütünlüğünü kapsamaktadır. 

Metaverse ile tüm dijital unsurlar bir aradadır ve bundan faydalanarak sanal 

boyutlu bir yaşam kurulmaktadır. İnternet dünyasında bir devrim niteliğindeki 

Web 3.0 teknolojisiyle merkeziyetsizlik hayata geçebilmekte, bu 

merkeziyetsizliğe sahip olan sanal evrenin temelinde, sanal ve artırılmış 

gerçeklik ile herhangi bir otoriteden bağımsızlık düşüncesi yatmaktadır 

(Yaşar,  Karaboğa ve Kardeş, 2022:127; Çelik, 2022: 68-69). Pınarbaşı 

(2022:725), sanal gerçeklik ortamlarında, artırılmış gerçeklik teknolojisi ve 

avatarlarla hologramlar şeklinde yaşamın büyük bir bölümünün bedensiz 

yaşanacağı bir meta evrenden söz etmenin mümkün olduğunu belirtmektedir.   

Sınırsız sayıda ve etkin olarak kullanıcıların geçmişlerini, 

kimliklerini, yetkilerini, nesneleri ve iletişim eşzamanlı, sürekli ve kalıcı 

biçimde deneyimleyebildikleri metaverse,  gerçek zamanlı ve üç boyutlu (3D) 

sanal ortamların birlikte çalışabildiği ve ölçeklendirildiği bir ağdır. Metaverse, 

yalnızca dijital bir dünyadan oluşmayıp kullanıcıların, girdikleri her sanal 

ortamda dijital eşya ve kendi görünümlerini muhafaza ederek seyahat 

edebilecekleri bir dünyadır. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikle birlikte 

fiziksel gerçeklik üzerinde katman oluşturulur. Sanal gerçeklikle avatarlar 

veya artırılmış gerçeklikle hologramlar şeklinde metaverse‟teki yaşamın 

büyük bir kısmı bedensiz yaşanmaya başlanacaktır. Böylelikle birden fazla 

metaverse‟ten söz etmek mümkündür (Ball, 2022). Gerçek dünyadaki 

deneyimleri yansıtan sembollerin metaverse'te sanal olarak deneyimler 

şeklinde yansıtması beklenmektedir. Bugün metaverse,  insanlara üç boyutlu 

bir dünya sunarken, gerçek yaşamda olanlardan daha inandırıcı görüntüler 

yaratabildiğine dair izlenimler de verilmektedir.  İzletici ve kullanıcılar da 

böylelikle yaratılan görüntüleri daha kabul edilebilir bulmaktadır (Hemmati, 

2022:57).  
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Metaverse'te ilerlemeler dört aşamada ilerlemektedir. Bu aşamaların 

ilki, kullanıcıların bu alternatif ve sanal alana kendilerini tamamen 

kaptırmalarını ifade eden gerçekçilik aşamasıdır. Burada gerçekçilik ile ifade 

edilmek istenen şey,  kullanıcının gerçek dış dünyasından uzaklaştırılarak 

tamamıyla kendi sanal dünyasına adaptasyonunu sağlanmasıdır. Kısacası, bir 

süreliğine bile olsa kullanıcının, sanal dünyada olduğu gerçeğini 

unutabilmesidir.   İkinci aşama, bütün dijital cihazlar aracılığıyla evrendeki 

tüm geçişlerin ve erişimin sağlandığı her yerden erişim’dir. Üçüncü aşama, 

kullanıcıların üç boyutlu nesneleri istedikleri yerlere taşıyarak sistem 

içerisinde kesintisiz bir şekilde hareket edebildiği birlikte çalışabilirlik olup 

son aşama, sınırsız sayıda kullanıcı tarafından sistemin eşzamanlı olarak 

kullanılabilmesine olanak verilmesi olan  ölçeklenebilirlik aşamasıdır 

(Dionisio vd., 2013:28). Metaverse‟te sürükleyici sanal gerçeklik sistemleri 

olan ve kullanıcı kafasına monte edilen başlık ve kumandalarla kullanıcılara 

üç boyutlu alanlarda sarmal özelliği hissettirilmektedir (Dempsey, 2016). 

Böylelikle, Mars‟a veya Ay‟a gitmek gibi gerçek dünyada deneyimlemesi zor 

veya imkânsız olan durumların bu teknolojilerle sanal olarak deneyimlenmesi 

mümkündür (Kalkan, 2020:167).  

Metaverse‟te kullanıcılar üç boyutlu veya sanal versiyonlara 

yerleştirilir ve bu sayede internete erişim yerine sürekli ve sürükleyici şekilde 

internetin içerisinde yer alırlar. Bu, metaverse‟in, gerçek dünyadaki 

yaşamımızın dijital bir kopyası olduğunu göstermektedir.  Kullanıcılar üç 

boyutlu dijital ortamda, kendilerini taklit eden avatarları vasıtasıyla bir araya 

gelebilir, birbirleriyle ve metaverse‟teki çevreleriyle etkileşim içerisine 

girebilirler (Hollensen vd., 2022).  

Metaverse‟nin geleceğinde kullanıcıların meta veri deposuyla 

etkileşime girecekleri ve sanal ortamlar yoluyla arayüze sahip olacaklarını 

belirtmek gerekmektedir. Bu etkileşim işletmelerin ve kullanıcıların 

keşfedebilecekleri, yaratabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yeni bir 

ekosistemin oluşturulmasını sağlayacaktır.  Kullanıcılar mevcut veya 

yaratılacak yeni dijital cihazlarla erişim sağlayacak ve metaverse deneyimi 

yaşayacaklardır. Metaverse‟te araçlar ve değişim standartları yukarıda 

belirtilen dört aşamayla birlikte çalışabilirliği mümkün protokoller, teknik 

çözümler, hizmetler ve formatları kapsayan geniş bir çerçeveyi içermektedir. 

Metaverse‟te sahip olunmak istenilen varlık veya nesneler için sahipliğin 

kanıtlanması, yönetilmesi, hızlı ve güvenli para aktarılması için blok zincirine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Metaverse‟te tüketicilerin ve işletmelerin tutum ve 

davranışları, meta veri deposuna saklanmaktadır. Bu tutum ve davranışlar 
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metaverse‟te yaşanacak gelişmeler ve değişikliklere bağlı olarak 

şekillenecektir. Örneğin günümüzün çocukları ve gençleri, sanal ortamlar 

yoluyla kendilerini ifade etmekte, öğrenmekte, iş birliği yapmakta ve sürekli 

sosyalleşmektedir. İlk başlarda genelde “trend” olarak görülen bu davranışlar 

sonrasında toplumsal birer norm haline gelebilmektedir (Ball, 2022). 

1.1 Gerçeklik Kavramları  

Günlük yaşamda İnstagram, Snapchat, Tiktok ve benzeri gibi sosyal 

medya ortamlarından,  Pokémon GO, Roblox, Minecraft, Pubg ve benzeri gibi 

oyun dünyalarından ve üç boyutlu sinema ve animasyonlardan aşina olunan 

sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi kavramların sadece bir tanesini 

içermeyen metaverse, tüm bu kavramları kapsayan öte bir evrendir 

(Bor,2022).  

Sanal Gerçeklik; Bir gözlük veya kulaklık kullanılarak bireylerin üç 

boyutlu görsel ve duyusal yapay ortamlarla etkileşime girmesiyle beyinlerini 

kandırdıklarına inandıkları sanal dünyadır. Sanal gerçeklik cihazları, 

yaşatılacak deneyimleri gerçekçi ve canlı kılabilmek için üç boyutlu film 

oynatarak, titreşimler üreterek ve kokular yayarak örneğin, okyanusun altında 

yüzüyor, ayda yürüyor veya bambaşka bir ortama adım atıyor hissi 

vermektedir (Bor,2022).  

Artırılmış Gerçeklik; gerçek dünyadaki görüntü, nesne veya 

benzerlerinin yerleştirildiği bir çerçeve haline gelen artırılmış gerçeklik (AR), 

tam anlamıyla sürükleyicidir. Sesler, görüntüler ve benzeri her şey yapay bir 

ortamın parçasıdır. Artırılmış gerçeklik teknolojisinde kulaklık takmak gerekli 

olmayabilir ve görünen her şey gerçek bir ortamdadır. Sanal gerçeklikte bir 

kulaklık veya cihaz aracılığıyla içine girilen bir dünya yaratılmaktadır ve 

artırılmış gerçeklik ile arasındaki en temel fark budur  (Bor, 2022). 

Karma gerçeklik; artırılmış ve sanal gerçeklikler ile gerçek ortamın 

birleşiminden oluşmaktadır (Carre vd., 2022:105). Fiziksel dünyayı bilgisayar 

tarafından oluşturulan bir simülasyonla yani sanal bir ortamla değiştiren  sanal 

gerçeklikten farklı olarak, artırılmış ve karma gerçeklik, dijital bilgileri gerçek 

dünyaya ekleyerek gerçek ve sanal dünyayı bir arada sunar ve kullanıcılara 

gerçek ve sanal öğelerle gerçek zamanlı etkileşim sağlamaktadır (Toet vd., 

2021:1; Bec vd., 2021:2). 

NFT; takas edilemeyen jeton anlamına gelen NFT, bir tür kripto para 

cinsi olsa da fiziksel ve dijital değerli bir varlığı temsil edebildiği için bir 

kripto para cinsinden daha çok, bir meta ya da ürün olarak değer görmektedir. 
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NFT‟ler birer özgünlük sertifikasıdırlar. Fiziksel ve dijital varlıkların 

yaratıcıları tarafından blok zincire özgü sertifikalandırılmaktadır (Ante,2021)  

1.2 Metaverse’in Katmanları  

Metaverse,  oyun dünyası,  sanal moda (digital fashion), ekonomi ve 

reklam, konser, toplantı ve benzeri gibi kültürel etkinlikler, alışveriş, ödeme 

işlemleri, sanal sanatlar (sergi, müze vs), güvenlik, kimlik doğrulama, içerik 

oluşturma, işe alım ve başka alanlarda her şeyi yönetmek için yeni şirketleri, 

yeni mal ve hizmetleri ortaya çıkaracaktır. Radof (2021),  metaverse‟in daha 

eşitlikçi bir pazar için yedi katmandan oluştuğunu belirtmektedir; 

Sosyal uygulamalar, oyunlar, e-sports ve alışveriş gibi deneyimler ilk 

katmanı, mağazalar, reklam ağları, ajanslar keşif katmanını oluşturur. Dizayn 

araçları, iş akışı, varlık piyasaları, ticaret gibi alanlar yaratıcı ekonomi 

katmanını, coğrafi- mekânsal haritalama, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 

3D, çok görevli kullanıcı ara yüzleri, mekânsal veya 3D programlama 

katmanını oluşturur. Yapay zekâ, uçta hesaplama, akıllı ajanlar, blok zincir ve 

mikro servisler merkeziyetsizlik katmanını, giyilebilir teknolojiler, ses, mobil 

teknolojiler, dokunma, sinirler, insan ara yüzü katmanını ve son olarak 5G, 6 

G, wifi, cloud, Gpu, Mems altyapı katmanını oluşturmaktadır. 

2. DENEYİMSEL PAZARLAMA ve İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 

Türk Dil Kurumunca “Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu 

edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans” (TDK,2022) olarak 

tanımlanan deneyim kavramını, Abott (1955), müşterinin algıladığı değerle 

beraber anonim hale gelen bir ürün veya hizmeti tüketmenin bir sonucu olarak 

tanımlamıştır. Lewis ve Chambers (2000)‟e göre deneyim, satın alınan ürün 

ve hizmetlerin tüm çevre unsurlarıyla kombinasyonunun toplamıdır. 

Deneyimi pazarlama açısından tanımlayan yazarlardan Davis (2011: 280), bir 

tüketicinin satın alma karar süreçlerinde ürün, hizmet veya markayla kurduğu 

doğrudan ve dolaylı tüm ilişkiler olarak ifade etmiştir. Varnalı (2017: 26) ise, 

duygusal ve bilişsel boyutların tüketicilerin duygu ve düşüncelerinde yarattığı 

değişim olan deneyimi, insanoğlunun iç dünyası ve yaşamının etkileşimiyle 

şekillenen hali olarak tanımlamıştır.   

Ürün veya Hizmet Deneyimi;  Bir ürünün tüketilmesi sonucu ürünle 

ilgili yorum yapma imkanı kazanması (Baisya ve Das, 2008: 297),  satın alma 

öncesi ve sonrası tüketici ve ürün arasında oluşan her türlü ilişki (Schmitt ve 

Zarantonello: 2013: 30-31) veya  ürün hakkında bilgi arama, satın alma, sahip 

olma, tüketme ve tüketicinin ürünle ilgili tüm tüketim faaliyetlerinin toplamı 

olarak (Dodd, vd., 2005: 6) ifade edilmektedir. Hizmet deneyimi ise müşteri 
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ve hizmet arasındaki ilişkidir  (Schmitt ve Zarantonello: 2013: 30-31). En 

genel ve yalın olarak bir hizmet ve/veya ürünün tüketilmesi sonucunda 

deneyim elde edilmektedir (Dodd vd., 2005: 6). 

Marka Deneyimi; Tüketicilerin deneyimlediği ürün veya hizmetin 

kendisiyle beraber adı, logosu, rengi, broşürü, paketi ve reklamını kapsayan 

tüm stratejik unsurlar olarak tanımlayan Schmitt (2009), marka deneyimi 

kavramını ortaya ilk kez atan araştırmacılardan biridir. Müşteriler, bir ürün 

veya hizmeti satın alırken ve kullanırken yaşadıkları duygular, markanın 

unsurları, web sayfası tasarımı, reklam ve benzeri gibi pazarlama iletişimi 

araçlarıyla marka ile kişisel ilk temaslarında marka deneyimi yaşamış 

olmaktadırlar. Yani müşterilerin marka ile her temas ettikleri andaki algıları 

olarak tanımlanabilmektedir (Alloza, 2008: 374; Brakus vd., 2009: 53).  Aynı 

zamanda müşterilerin markayı kullanması, marka hakkında başkalarıyla görüş 

alışverişinde bulunması, promosyon, kampanya ve markanın tüm 

etkinlikleriyle ilgili bilgi aramaları da marka deneyimi içerisinde 

değerlendirilmektedir (Ambler vd., 2002: 15).  

Müşteri Deneyimi; Müşteriler, geleneksel pazarlamaya göre rasyonel 

hareket ederken deneyimsel pazarlamaya göre, duygu ve düşünceleriyle karar 

verirler (Argan, 2007: 74-75).  Ürün ve hizmetlerden sağlanan faydaların 

duyusal yönleriyle düşünülmesine olanak veren müşteri deneyimi bütüncül bir 

kavramdır (Berry vd, 2002: 89) ve müşteri, ürün, hizmet, marka, işletme 

arasında kişisel, duyusal,  duygusal, ruhsal ve fiziksel düzeylerdeki bir dizi 

etkileşim sonucu oluşmaktadır (Gentile vd., 2007: 397). Deneyimsel 

pazarlama yöntemleri ve araçları, her müşteriye özgü davranış eğilimi 

nedeniyle eklektik, çeşitli ve çok yönlüdür (Argan, 2007: 74-75).  

Müşterilerin kendi inisiyatif ve kararları sonucu ürün veya hizmeti 

satın alması doğrudan müşteri deneyimi,  bir ürün, hizmet ya da markayla 

ilgili programlı bir şekilde tanıtım, reklam, değerlendirme, rapor veya ağızdan 

ağıza pazarlamayla satın alma ve kullanmasıyla dolaylı müşteri deneyimi 

yaratılmış olur (Meyer ve Schwager, 2007: 2).  

Deneyimsel pazarlamada odak nokta; müşterilerin duygu merkezli 

deneyimleridir ve stratejik deneyim modülleri (SEMs) olarak adlandırılmıştır. 

Beş başlık altında toplanan stratejik deneyim modülleri duygusal, duyusal, , 

davranışsal, düşünsel ve ilişkisel deneyimler olarak Tablo.1‟de gösterilmiştir 

(Schmitt,1999:60-63).  
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Tablo 1. Stratejik deneyim modülleri (SEMs) 

Deneyim Modülü Deneyim Eylemi Müşteri Deneyimi 

Duyusal Algılamak Beş duyuya yöneliktir. 

Duygusal Hissetmek Duygulara yöneliktir. 

Düşünsel Düşünmek Yaratıcı ve bilişsel işlevlere yöneliktir. 

Davranışsal Eylemde bulunmak Davranışlara yöneliktir 

İlişkisel İlişkilendirmek Sosyal ve kültürel gruplara yöneliktir. 

(Kaynak: Schmitt, 1999:60). 

 

Beş duyumuz olan işitme, görme, dokunma, koklama ve tatma ile 

sağlanan deneyimlerin duyusal çeşitlilik ve bilişsel tutarlılık sayesinde 

müşterilere nasıl zevk, estetik, heyecan, güzellik duygusu ve memnuniyet 

uyandırdığı Duyusal Deneyim Modülü ile duygusal deneyimlerle 

müşterilerinin ürün ve marka ile bir duygusal ilişki yaratmak için yarattıkları 

deneyimler Duygusal Deneyim Modülü ile açıklanmaktadır. Düşünsel 

(Bilişsel) Deneyim Modülü müşterileri düşünmeye sevke ederek ve şaşırtarak 

harekete geçirmeyi hedefleyen bilişsel deneyim boyutudur ve müşterilerin 

problem çözme yetenekleri ile yaratıcılıklarını kullanarak bilinçli zihinsel 

süreçlerle ilgili entelektüel deneyimlerdir.  Daha çok davranışlara, yaşam 

tarzına yönelik bir eylemden veya hareketten kaynaklanan deneyimler 

Davranışsal (Pragmatik) Deneyim Modülü oluştururken,  son olarak İlişkisel 

Deneyim Modülü ise kültürel ve sosyal gruplar gibi toplulukların bir parçası 

olarak sosyal kimliği olumlamaya yönelik ilişkisel deneyimleri 

kapsamaktadır. 

 

2.1 Deneyim Ekonomisi 

İnsanlığın toplumsal olarak üç ekonomik evreden geçtiği kabul 

edilmektedir. Bunlar; meta ekonomisi, üretim ekonomisi ve hizmet ekonomisi 

evreleridir (Schmitt ve Zarantonello, 2013: 27). 21. yüzyılda deneyim 

ekonomisi, yeni ve dördüncü ekonomik evre olarak ortaya çıkmıştır (Papatya 

ve Güzel, 2012: 111). Bu ekonomik evreler tamamen birbirlerinin yerini 

almamakla birlikte birbirlerine ek veya tamamlayan birer ekonomik çıktı 

yarattıkları anlaşılması gereken önemli bir noktadır.  Meta, ürün ve hizmet 

üretiminin devam ettiği günümüzde deneyim ekonomisine doğru yol alınmaya 

başlanmıştır (Darmer ve Sundbo, 2008: 3). Deneyimler, ürün ve hizmetlerden 

ayrı olarak hatta onlardan daha üstün bir konumdadır ve yeni bir ekonomik 

çıktı olarak yer almaktadır. Birbirlerine artık çok benzeyen kalite ve 

özelliklere sahip ürün ve hizmetlerin olduğu ortamda farklı bir değer yaratmak 
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için deneyim sahnelemek en önemli fırsattır. İşletmeler veya markalar, 

deneyim sunmayı müşterinin memnuniyetini ve sadakatini artırmak için 

müşterisine teatral bir oyun sağlama yolu olarak görmektedirler. Deneyim, 

duygusal, fiziksel, entelektüel ve ruhsal olarak gerçekleşmesi nedeniyle 

kişiseldir ve onu diğer ekonomik çıktılardan (metalar, mallar ve hizmetler) 

ayırmaktadır. Çünkü sahneye konan olay aynı olsa bile, deneyimler, 

sahnelenen olay, kişinin özellikleri ve o anki ruhsal ve fiziksel durumunun 

etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aynı anda iki kişide aynı deneyim 

yaşanamayacağı, deneyimi eşsiz kılmaktadır ve diğer ekonomik çıktılara göre 

çok daha yüksek değer yaratmaktadır (Pine ve Gilmore, 1998:98). 

Ailelerin ve toplulukların geçinmelerine yetecek düzeyde ve 

varlıklarını tarım ekonomisinin temeli olan, bitkiler, hayvanlar ve 

minerallerden elde edilen materyaller meta (emtia) olarak adlandırılmaktadır. 

Mallar ise, hammaddesi metalar olup, üretilen elle tutulur ve gözle görülür 

çeşitli mallardır. Tüketiciler, metalara göre mallar için daha yüksek bir değer 

ödeyebilmektedirler.  Müşterilerin, bireysel isteklerine göre düzenlenen somut 

olmayan tüm faaliyetler hizmetleri oluşturur. Müşteriler, genelde mallara göre 

aldıkları hizmete daha yüksek değer verirler. Ekonomik değer dizisindeki en 

önemli çıktı olan ve farkına yeni yeni varılan deneyim, işletmelerin, 

tüketicilerin ilgisini ve dikkatini çekmek amacıyla ürünlerin sahne dekoru, 

hizmetlerin sahne olarak kullanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Metalar, 

mallar ve hizmetler tüketici için dışsal, deneyimler içsel ve kişiseldir. 

“Hayatımızı değiştiren deneyimler” olarak da tanımlanabilen dönüşümler,  

işletmelerin, ürün ve hizmetlerini, yarattıkları deneyimlerle müşterilere 

uyarlayarak kişiselleştirmeleriyle dönüştürmeleri gerekmektedir (Pine, ve 

Gilmore,  2014:28).  

Deneyim ekonomisi, gelişmiş ekonomilerin temelindedir. İşletmelerin 

ve yöneticilerin yeni deneyimler ve dönüşümleri gerçekleştirmek için harekete 

geçmelerini gerektirir, eski üretim ve hizmet ekonomisi paradigmalarını terk 

etmeleriyle deneyim ekonomisinin dönüşüm ekonomisine dönüşmesiyle 

sonuçlanan bir ilerleme kaydedeceklerdir (Pine ve Gilmore, 2014;27-28). 

Deneyimin bireye özgü olduğunu belirten Pine ve Gilmore (1999), müşterilere 

sunulan ürün ve hizmetleri mallar, hizmetler, metalar ve deneyimler olarak 

dört ayrı ekonomik çıktı olarak değerlendirmiş, ilerleyen yıllarda ek olarak 

dijital teknolojiyi akıllıca kullanıp gerçeklikle birleştirerek dönüştürücü 

deneyimlerin kalıcı olarak sağlanmasını kapsayan bu ekonomik değer dizisini 

güncellemişlerdir ve Şekil.1‟de açıklamaları verilmiştir (Pine ve Gilmore, 

2014:28);  
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Şekil 1. Ekonomik değer dizisi (Kaynak: Pine, B. J. ve Gilmore, J. H., 

2014:28). 

 

Odabaşı (2017:48), deneyim ekonomisi çerçevesindeki deneyimsel 

pazarlama uygulamalarının, “ tüketim deneyimi” ve “arzulanan deneyim”in 

önem kazandığı günümüz postmodern tüketim kültürünün temel özelliklerine 

sahip olduğunu belirtmiştir.  Rekabette başarılı olabilmek için işletmeler ürün 

ve hizmetlerini farklılaştırıp zenginleştirirken bütünsel bir deneyim 

kazanmaya yönelmektedirler. Çünkü işletmeler, deneyimi 

zenginleştirdiklerinde müşterilerin kalbine ulaşmaktadırlar (Kalit, 2018: 

2021). Örneğin; Hard Rock Cafe veya Starbucks gibi kafe ve restoranların 

ürünlerine daha fazla gösterilen ilginin gerçek sebebi menüleri veya lezzetleri 

değil, yaşattıkları deneyimlerdir.  Müşteriye özel bir deneyim sunmayan bir 

işletmenin adı birkaç gün sonra hatırlanmazken,   farklı ve özel bir deneyim 

sunan marka veya işletmeler kolayca hatırlanabilmektedir (Metin,2022).  

2.2 Deneyim Alanları  

Müşteri deneyiminde odak nokta, sadece eğlendirmek değil, aktivite 

veya etkinliklere aktif bir şekilde katılımlarını sağlamaktır.  Müşterilerin 
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aktivitelere katılımlarıyla yaşadıkları deneyimler katılım ve ilişki olarak iki 

farklı boyutta gerçekleşmektedir (Pine ve Gilmore 1998: 102).  

Müşterilerin pasif katılımla zayıf ilişki geliştirdikleri televizyon veya 

bir gösteri izlemek, konsere gitmek gibi faaliyetler, eğlence deneyimleri 

kapsamındadır. Bireyler böyle faaliyetlerde izleyici konumundadır ve 

deneyimi özümsemektedir (Yuan ve Wu, 2008).  Eğitimsel deneyimler aktif 

olarak bedensel ve zihinsel katılım gerektirmekte (Pine ve Gilmore, 1999), 

bireye bilgi ve beceri kazandırmayı ya da mevcut bilgi ve becerisini arttırmayı 

amaçlamaktadır (Williams, 2006:483-485).  
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Şekil 2. Deneyim alanları (Kaynak: Pine ve Gilmore,1998:102) 

 

Sürükleyici veya kaçış deneyiminde müşteri bir tiyatroda rol almak 

veya bir orkestrada müzik aleti çalmak gibi etkinliklerle aktif katılım gösterir 

ve güçlü bir şekilde ilişkiyle sarmalanır  (Pine ve Gilmore, 1998). 

Estetik deneyimde müşteriler, etkinliğin veya ortamın içine girerken  

(sarmalanma), ortam veya etkinlik üzerinde etkileri ya çok az vardır ya da hiç 

yoktur. Bir müzeyi ziyaret etmek, bir manzarayı oturup izlemek gibi ortamın 

estetik durumunun pasif olarak keyfini çıkarmaktadırlar  (Pine ve Gilmore, 

1999; Oh vd., 2007; Hosany ve Witham, 2010).   

2.3 Deneyimsel Pazarlama Anlayışı  

Schmitt‟e (1999:60-61) göre müşteriler artık kalplerine ve 

duygularına dokunan, düşünmeyi teşvik eden pazarlama ve iletişim 

faaliyetleri istiyorlar. Deneyimsel pazarlama, mal ve hizmetlerin işlevsel 
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özellik ve faydalarından daha çok müşteri deneyimlerine odaklanmakta, 

böylelikle bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir (Konuk, 2014: 13; 

Kalyoncuoğlu, 2018: 74-75). Yaygın kullanılmaya başlayan bilgi 

teknolojileri, marka kavramının her geçen gün pazarlamada önem arz etmesi 

ve tüketiciyle tüm temas noktalarında iletişimin ve eğlencenin mevcut olması 

gibi üç önemli gelişme deneyimsel pazarlamanın ortaya çıkmasında etkili 

olmuştur (Same ve Larimo, 2012: 7). 

Pazarlamanın bir stratejisi olarak kabul edilen deneyim, deneyimsel 

pazarlama anlayışının temelini oluşturmuştur. Deneyimsel pazarlama, bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, işletmelerle tüketiciler arasında 

etkileşimli iletişim biçimi, markaların baskın rolü, eğlencenin her an ve her 

yerde bulunması gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu pazarlama 

yaklaşımı, ürün ve hizmetleri rakiplerinden farklılaştırmakta, markanın 

değerini artırmakta, işletmenin veya markanın imajı gelişmekte, yenilikler 

desteklenmekte ve müşteri bağlılığının oluşması sağlanmaktadır    (Schmitt, 

(1999). Odabaşı (2004), deneyimsel pazarlamayı, satın alma davranışı gibi 

çıktıları da olan, tüketicilerin gözlemleri veya katılımlarıyla etkinliklere cevap 

verdiği bir anlayış şeklinde tanımlarken Berry vd. (2002) tüketicinin satın 

alma öncesi ve sonrasında tasarlanan bir takım uyarıcılardan oluşan bütünsel 

bir tüketim deneyimi olarak betimlemiştir. 

Deneyimsel pazarlama, tüketicilere zevk veren, hoş ve olumlu 

deneyimler yaşatmaya odaklandığı için geleneksel pazarlama anlayışından 

oldukça farklıdır. Geleneksel pazarlamada marka, ürün veya hizmetlerin 

faydaları ve özellikleri ön plandayken,  deneyimsel pazarlamada müşteri 

deneyimi ve deneyim sonucu hisleri önemlidir (Schmitt, 1999: 58).  Çünkü 

deneyimler, duygusal, bilişsel, zihinsel, davranışsal ve ilişkisel değerler 

sağlar. Dolayısıyla ürün veya hizmetten elde edilen fonksiyonel fayda ve 

değerin yerini alır (Varinli, 2006). Deneyimsel pazarlama yaklaşımında 

rekabet, ürün/hizmet veya marka temelli değil olmayıp rekabeti makro 

düzeyde ele alınmaktadır.  Tüketim de duygusal ve rasyonel faydaların bir 

arada sunulduğu bütünsel bir deneyim olarak görülmekte ve tüketicilerin hem 

rasyonel hem duygusal olarak karar verdiklerini söylemektedir (Schmitt, 

1999). Çünkü müşteriler için önemli olan, ürün ve hizmetlerin sağladığı fayda 

ve duygusal değerle beraber bütününden aldıkları haz ve keyiftir (Başar, 

2015: 9). Bu yaklaşımda müşteriler ürün veya hizmeti eksiksiz olarak 

beklerken tüketimden de haz almak istemektedir. İşletmeler bu noktada, ürün 

veya hizmetle beraber duygusal deneyimler de yaratıp satmak 

durumundadırlar  (Günay, 2008: 65).  Amacı, aslında bayatlamış veya eskimiş 
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diye geçilecek olan şeylere eğlence, haz ve heyecan katmak (Kotler, 2005: 29) 

olan deneyimsel pazarlama, ürün veya hizmetlerin satılması isteğinin söz 

konusu olduğu her yerde kendi gösterebilmektedir (Tek, 2007: 53).  

3. METAVERSE’TE DENEYİMSEL PAZARLAMA  

Yeni bir dijital etkileşim alanı olarak meta dünyanın, insanların 

geleceğinde, yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklikleri birbiriyle entegre 

biçimde buluşturması söz konusudur. Gerçek yaşamla bağlantılı sanal 

yaşamlar oluşturulacak ve daha önemlisi bu gerçek ve sanal dünyaları 

birbirine bağlayan bir yapıda gelişmesi muhtemel görünmektedir. Yakın bir 

gelecekte meta veri deposu için geliştirilecek öğrenme, eğitim, deneyim, 

günlük ihtiyaçlar, iş hayatını kolaylaştırmaya dönük hizmetler ve benzeri 

ürünlerin daha yüksek kalitede, kolaylıkta ve optimize olması oldukça önem 

kazanacaktır.  Gelişen teknolojilerle birlikte pek çok yaşam deneyimleri sanal 

bir dünyada meta deneyimle yeniden şekillenmektedir. Her ne kadar erişim 

imkânları kısıtı ve meta veri tabanının daha emekleme aşamasından dolayı 

geniş kitlelerce kullanılmıyor olsa da, metaverse‟in, gelecek kuşaklar için bir 

mesleki eğitim, öğrenme, uzaktan toplantılar, alışveriş, oyun ve kültürel 

deneyim platformu olacağı ihtimali çok güçlüdür.  Bu deneyim platformları 

ve 3D sanal yaşam,  çevrimiçi alan olarak küresel, sürükleyici, birbirine bağlı 

ve gerçek zamanlı birbirinden farklı birçok kullanıcı kitlesine sahiptir. 

Dolayısıyla eğitimciler, araştırmacılar, dijital tasarımcılar, politikacılar ve 

elbette pazarlama yöneticileri bu süreçte meta veri deposunun bu 

potansiyelinden yararlanmak şansına sahipler ve bunu 

değerlendirmelidirler (Narayen, 2022).  

Gerçek dünyada ürünler ile müşteriler arasındaki etkileşimler 

kişiselleştirilerek duygusal açıdan etkili müşteri deneyimleri yaratılır (Lee, 

2015). Metaverse‟te kullanıcılar tarafından Roblox, Second Life, Zepeto gibi 

platformlar ve NFT‟ler üretilerek içerik oluşturulmakta ve etkileşim 

gerçekleşmektedir. Markalar da bu platformlarda sanal bir takım alanlar 

oluşturarak kullanıcıların belli aktivitelere katılım göstermesi sağlanmaktadır 

(Averbek ve Türkyılmaz, 2022: 114). Dolayısıyla bilhassa metaverse‟e 

özgülenen teknolojilerle deneyimsel pazarlama faaliyetlerinin müşterilerle 

etkileşimli, benzersiz ve gerçek duygular yaşatılması gibi amaçlara ulaşması 

açısında eşsiz bir ortam olduğu anlaşılmaktadır. 

Özellikle son yıllarda çevrimiçi alışveriş yapmanın çok fazla arttığı 

göz önünde bulundurulursa metaverse gibi yapay ve sanal fiziksel ortamda 

alışveriş sürecini etkin kullanacak işletme veya markalar avantaj 
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sağlayacaklardır. Bilhassa deneyim pazarlaması strateji ve uygulamaların 

meta veri dünyasındaki kullanıcılara ulaşmada ve ürün ve hizmetlerin tanıtım 

ve satışında etkin olmasında en başarılı pazarlama anlayışı olacağı 

öngörülmektedir. Ayrıca kullanıcıların bu ortamdaki alışverişlerinde toplanan 

bilgiler ve veriler depolanacak ve sonraki mal, hizmet tasarımı, iş süreçlerine 

ilişkin planlamaların daha doğru ve başarılı olmasını sağlayacaktır. Örneğin 

Walmart şirketi,  metaverse‟te oluşturduğu mağazasında müşterilere 

istedikleri yerden bağlantı kurabilmelerine ve tıpkı fiziksel ortamdaki 

süreçlerine benzer şekilde metaverse‟te alışveriş deneyimine olanak 

sağlamıştır. Metaverse‟te alışveriş deneyimlerinde müşteriler, ürün menşei, 

özellikleri, tasarımı ve benzeri gibi ürünlerle ilgili tüm detayları 

görüntüleyebilmektedirler. Fiziksel ortamdaki gibi ürün ekleme-çıkarma 

işlemlerini de gerçekleştirebilmekte, ödeme işlemlerini ve sürecini 

tamamlayabilmektedirler (Park ve Yoo, 2020).  

Deneyimsel pazarlama anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen 

örneklerin çoğunda görüldüğü üzere yoğunlukla kullanılan sanal ve artırılmış 

gerçeklik teknolojileri metaverse‟in özünü ve olmazsa olmazlarını 

oluşturmaktadır. Bilgisayarlarca yaratılan sanallık, fiziksel dünyayla entegre 

edilmekte ve akıllı cihazlar yoluyla tüketicilerin alışverişlerinde bunu 

deneyimlemelerine olanak sağlayan bu teknolojiler, tüketicilere alışveriş 

deneyimlerinde deneyim pazarlamasının özü olan zevk alma ve eğlenceyi 

sunmaktadır. Bu da memnuniyeti arttırmakta, dolayısıyla da satın alma 

niyetleri, markaya olan sadakati ve marka değeri olumlu yönde 

etkilenebilmektedir.  

Pek çok alanda tasarım başta olmak üzere tüm pazarlama 

aşamalarında metaverse‟in çok çeşitli etkileşimler yarattığı ve bu 

deneyimlerin metaverse‟i ve sektörleri motive ettiği ortaya çıkmaktadır (Ağca 

ve Kozbekçi Ayranpınar (2021:2). Metaverse‟e olan ilginin çok yakın 

gelecekte yaygınlaşacağı beklenmektedir. Bu evren, dijital dünyayı çok başka 

bir evreye taşımaktadır. Yeni ve farklı üretim ve tüketim süreçlerini 

oluştururken bazı işletme ve markalar metaverse‟i, gelişim ve değişimlerini 

tamamen sürükleyici dijital deneyimleri kapsayacak biçimde genişletmek için 

bir fırsat olarak görmektedirler (Yılmaz ve Ceranoğlu,2022: 664).  

 Timberland markası, artırılmış gerçeklik teknolojisinin bir örneği 

olarak mağazasının önüne sihirli ayna görevi gören dijital bir ekran 

koymuştur. İnsanların kıyafetleri dijital olarak denemelerini sağlayan bu 

ekranın sezona ilişkin satışları artırdığı ortaya çıkmıştır. Deneyim ve 

deneyimsel değer arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekme bakımından bu 
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uygulama başarılı bir örnektir. Nitekim markanın sunduğu sanal ortamda 

müşteriler, alışverişlerini gerçekçi ve eğlenceli bir şekilde 

deneyimleyebilmektedirler. Bu da müşterilerin,  ürünlerle benzersiz 

etkileşimler kurabilmelerine olanak vermekte, satın alma davranışlarını 

olumlu yönde etkileyebilmekte, satışlar artmakta ve müşteri sadakati ortaya 

çıkabilmektedir (Alzayat ve Lee, 2021). Yine İKEA, sanal gerçeklik 

deneyimiyle sanal ortamda müşterilere boş bir evi gerçekmiş gibi kendi zevk 

ve tercihlerine göre markanın ürünleriyle dekore etme deneyimini yaşatmakta, 

bu müşteriler böylelikle farklı ve yeni tarzda bir alışveriş deneyimiyle 

alışverişlerde yaşadıkları kararsızlıkları aşabilmekte, satın alma eğilimleri 

artmaktadır. Ayrıca metaverse‟te oluşturulacak bu sanal mağazalar elbette, 

markalara farklı deneyimler sunma ve daha düşük maliyetler gibi avantajlar 

da sunabilmektedir  (Kaya ve Ventura, 2022:518-520). 

2018 yılında  Ernie Cline‟ın kitabı “Ready Player One” sinemaya 

uyarlanmış ve öyküde insanlar,  sanal gerçeklik cihazlarıyla tamamen dijital 

sanal bir dünyada avatarlarıyla yer almakta, diledikleri her şeyi gerçek 

dünyadaymış gibi yapabilmekte ve etkileşim kurabilmektedirler. Metaverse‟in 

ete kemiğe büründüğü bir gösterimini yansıtan filmde insanların sınırsız 

olasılıklar için geldikleri ve varoluşlarını anlamlı buldukları tek yer diye tasvir 

edilmektedir. 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle rap şarkıcısı Travis 

Scott, metaverse‟in Fornite platformunda sanal bir konser düzenlemiştir. 

Financial Times, metaverse‟te ilk iş toplantısını gerçekleştirmiştir. 

Amerika‟da Dave ve Traci Gagnon, metaverse‟te avatarlarını yaratarak törene 

katılan ve düğün yapan ilk çift olmuştur. Yine bugüne kadar ki en yüksek 

NFT satışı metaverse‟te yapılan bir müzayedede gerçekleştirilmiştir (EQ 

Dergisi, 2022). Bu örneklerde görüldüğü gibi, günlük yaşamda yaşanan 

hemen hemen her şeyin metaverse evreninde deneyimlenebildiği ve bundan 

sonra gelişerek yayılacağı ortadadır. Deneyimin metaverse‟in ayrılmaz bir 

parçası olduğu da açıkça görülmekte, dolayısıyla deneyim pazarlaması 

stratejilerinin de metaverse‟e uyumlu ve teknolojik gerekliliklerle beraber 

hayata geçirilmesinin, markalar ve işletmeler açısından son derece avantaj 

yaratacağı görülmektedir.  

Metaverse‟te yenilikçi ve benzersiz deneyimleri hayata geçiren 

Roblox platformu ile işbirliği yapan moda markası Ralph Lauren, tatil temalı 

bir deneyim ve türünün ilk örneği olan  „The Ralph Lauren Winter Escape‟le 

metaverse‟e giriş yapmıştır. Marka ayrıca sanal karakter olan avatarlara 

kıyafet koleksiyonunu giydirerek artırılmış gerçeklik deneyimleri 

oluşturmuştur (Deeley,2021). Gucci markası, The Sandbox platformundan 

https://eqdergi.com/eq101/metaverse-yakinda-hepimiz-oradayiz/
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sanal arsa alarak giriş yaptığı metaverse‟teki dijital kullanıcılara hitap etmek 

için yarattığı „Gucci Vault‟ u daha etkileşimli bir deneyime dönüştürmeye 

yönelik planlamalar yapmıştır (Gupta, 2022).  

Metaverse, markalara ticari anlamda olduğu gibi deneyimsel anlamda 

da pek çok olanak ve geniş faaliyet alanı sağlamaktadır.  Metavsere‟te etkili 

olan özellikle Second Life, Zepeto, Roblox ve benzeri platformlarda sanal 

mağazalar açan markalar, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle tüketicilerine 

benzersiz deneyimler yaşatmaktadırlar (Averbek ve Türkyılmaz, 2022: 111).  

Markaların metaverse‟te uluslararası düzeyde işbirliği içerisine girdiği 

„MetaVRse Engine‟ adlı platformla, kullanıcılara sanal bir dünya yaratılmıştır. 

Bu sanal dünyada oluşturulan sanal showroomlarda gezen tüketicilerin 

nesnelerle üç boyutlu olarak etkileşime girmeleri sağlanmaktadır. Platform 

ayrıca, markaların canlı demolarla tüketicilerin kendi ürünlerini üç boyutlu 

olarak tasarlayabilmeleri gibi olanaklar sunmaktadır. Mal ve hizmet kalitesine 

daha fazla odaklanan geleneksel işletmelerin aksine tüketicilerin markayla 

birlikte üretmesini ve müşteri deneyimini ön plana alan modern işletmeler 

açısından metaverse‟te benzersiz müşteri ve ürün deneyimleri yaratılmaktadır 

(Dedeoğlu, 2015).  

2021 yılı içerisinde markalar, çeşitli ortaklıklar kurarak etkileşimli 

sanal evrende hızla yer almaya başlamıştır. Markaların bu başarıları ve ortaya 

koydukları müşteri deneyimleri, metaverse‟in rekabet avantajı sağlayacağı ve 

ilerde çok daha geniş kitlelere ulaşmayı sağlayacak yeni bir strateji olduğunu 

göstermektedir (Averbek ve Türkyılmaz, 2022: 125). 

4. SONUÇ 

Deneyimsel pazarlamada önemli olan müşteri davranışının ve müşteri 

deneyiminin değişimini yakalamaktır. Özellikle, müşteriler için sürükleyici 

deneyimler yaratmak günümüzde oldukça önemlidir. Markalar ve işletmeler, 

birbirleriyle ortak biçimde ve sayısız denemeden yola çıkarak yarının 

sürükleyici deneyimlerini geliştireceklerdir. Bugünün dünyasında fırsatların 

pek çoğu ansızın ortaya çıkabilmektedir. Bu fırsatların üç boyutlu şekilde, 

hızlıca test edilebilmesi ve bunları yineleme esnekliğine sahip olunması 

büyük avantaj sağlayacaktır.  Markaların ve işletmelerin bu süreçlere katılımı, 

faydalı ve başarılı süreçlerin tespit edilmesini çok daha kolay hale 

getirecektir. Dolayısıyla metaverse ve diğer paylaşılan sürükleyici platform ve 

deneyimlerin müşterilerle ilişkilerini ne derecede derinleştireceği, etkileşimi 

güçlendireceği düşünülmeli ve harekete geçilmelidir.  
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İşletmeler, deneyimsel pazarlamaya daha çok yer verdikleri 

stratejileriyle, metaverse'in geniş ve kapsayıcı yapısını göz önünde 

bulundururlar. Ürünlerinin uygunluğunu görmeleri, algılamaları ve 

müşterilere ürünlerini çekici kılabilmelerine yardımcı olabilmektedir. 

Markalar müşterileriyle birlikte, mükemmel ve benzersiz ürünler yaratabilir, 

farklı fırsatlar sunabilir, onlarla etkileşim kurabilirler. Nitekim metaverse, 

deneyimsel pazarlama uygulamalarını arkasına alarak işletmelerin müşterileri 

etkileme, onları çekme ve etkileşim kurma biçimlerini kökten değiştirecektir. 

Bu bağlamda, işletmeler ve markaların metaverse‟in müşteri deneyimlerini 

nasıl etkileyip değiştireceğini planlamaları ve hayata geçirebilmeleri için 

gerekli yatırımları yapmanın zamanının geldiği söylenebilir.  

Metaverse'e hazırlanmak adına üç boyutlu ve sürükleyici deneyimler 

için içerikler oluşturmaya vakit kaybetmeden başlanılmalıdır. Zira bu 

gelişmelere geç kalınarak sonradan uyum sağlamaya çalışılmasıyla zaman 

kaybedilecektir.  Çünkü metaverse‟e hazırlanırken markaların daha verimli 

çalışmasını, içerik üreticilerinin ve üç boyutlu sürükleyici deneyimlerin ve 

yaratıcılığın herkes için erişilebilir hale gelmesini sağlamak gereklidir. Bunun 

için de pek çok yenilik yapılmalıdır. Metaverse‟te giyim ve aksesuarlardan 

sanata kadar sanal ürünler, hizmetler, paylaşılan sürükleyici deneyimler 

yaşamın önemli bir parçası olacaktır. Deneyimsel pazarlama stratejileri 

kullanılarak sunulacak sürükleyici deneyimler ve yaratıcılıklar 

hazırlayabilmek, ürün ve hizmet tasarımlarından farklılaşabilmek, pazarlama 

ve e-ticaret iş akış süreçlerini daha hızlı, ucuz ve verimli hale getirebilmek 

için markaların ve işletmelerin üç boyutlu ve sürükleyici deneyimler ve içerik 

oluşturma sürecini benimsemeleri gerekmektedir.  
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GĠRĠġ 

Ülkemizde bankacılık sektörü finans sektörünün büyük bir kısmını 

(%90’dan fazlasını) oluşturmaktadır. Türkiye’de bankaların etkin ve verimli 

olması finans sektörünün de çok iyi çalışmasına katkı sağlamaktadır (Demir, 

2019). Bankacılık sektörünün önemli aktörlerinden biri olan katılım bankaları 

günümüzde finans sektöründe önemli bir bileşen haline gelmiştir. Bu bankalar 

faizsizlik prensibi doğrultusunda atıl fonların ekonomiye kazandırılmasında 

büyük bir etkiye sahiptir. Konvansiyonel bankaların sağladığı temel 

bankacılık hizmetleriyle birlikte mevzuata uygun diğer bankacılık 

hizmetlerini de müşterilerine sunan katılım bankaları, izledikleri politikalar ile 

dünyada ve ülkemizde bankacılık alanında önemli başarılara imza atmıştır. 

Katılım bankalarının müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına kendi 

aralarında ve mevduat bankaları ile rekabetleri, yıllar itibariyle şube sayısı ve 

personel sayısının artmasına neden olmuştur. Katılım bankalarının bankacılık 

sektörü içerisindeki aktif büyüklüğü %5 civarında seyrederken bu oran 2022 

yılı Temmuz ayı itibariyle %8,3’e ulaşmıştır (TKBB, 2022a). Bu oranın 

artmasında kamu tarafından kurulan katılım bankalarının sektör içerisinde 

faaliyet göstermesi ve müşterilerin katılım bankacılığına gün geçtikçe ilgisinin 

artmasının etkisi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu bankalar geçmişte 

krizler karşısında gösterdikleri olumlu performans ile ekonomik daralmaları 

ve krizleri konvansiyonel bankalara nispeten daha az zararla atlatmışlardır. 

Visser (2009) bu hususta, finansal kriz ortamında bile katılım bankalarının 

%15 civarında istikrarlı bir büyüme sağladığını ifade etmiştir. 

Bashar Al-Natoor, on ülkenin (Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya, 

Kuveyt, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Umman, Katar, 

Bahreyn) İslami finans endüstrisinin başını çektiğini belirtmiştir. Ayrıca 

Bashar Al-Natoor İslami finansın, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ki 

finansman sektörünün %27 ila %30’unu oluşturduğunu bu oranın Kuveyt'te 

%40 olduğunu ve Suudi Arabistan'da bu oranın %78 seviyesine ulaştığını, 

Malezya'nın ise bu oranı kısa süre içerisinde %40'a çıkarmayı amaçladığını 

ifade etmiştir (Anadolu Ajansı, 2022). İslami finans içerisinde değerlendirilen 

katılım bankalarına olan ilgi yalnızca Müslüman ülkelerde değil zamanla pek 

çok ülkede artmıştır. Bu ilginin altında yatan sebeplerden biri İslami finans 

sektörünün son zamanlarda 2 trilyon ABD dolarına ulaşan büyüklüğüdür. 

Sektörden pay almak isteyen dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 

Citibank ve HSBC gibi kuruluşlar bünyelerinde İslami Bankacılık modülünü 

hizmete sokarak faiz hassasiyeti olanların sermayelerine talip olmuşlardır 

(Durak vd., 2017). Kapsadığı sermayenin büyüklüğü nedeniyle katılım 
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bankacılığına olan bu ilgi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

önemsenmekte ve sektör paydaşları ile üniversiteler tarafından bu alana ilişkin 

pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu bağlamda bankaların başarılarında önemli 

bir paya sahip olan müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye taşınması 

anlayışı, günümüzde bankacılık sektöründeki pazarlama faaliyetlerinin 

çeşitlenmesini de beraberinde getirmiştir. Katılım bankalarının sundukları 

hizmet ve ürünlerle ticari bankalar ile rekabet edebilmeleri, müşteri tercih 

edilebilirliği açısından araştırılan önemli bir konu haline gelmiştir. Yapılan bu 

çalışma ile müşterilerin katılım bankalarını tercih etme nedenlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yapılan benzer 

çalışmalar ve ilgili literatürden faydalanılarak bir anket oluşturulmuştur. 

Müşterilerin katılım bankalarını tercih etme nedenleri ve bu tercihlerinde 

etkisi olan faktörlerin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. 
 

1. KATILIM BANKACILIĞI 

Katılım bankaları uluslararası literatürde faizsiz bankacılık, kâr zarar 

ortaklığı, İslami bankacılık gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Topladıkları 

fonlar için önceden getiri garantisi vermeyen, kâr zarar ortaklığına dayalı 

faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar genellikle "İslami Finans Kuruluşu" veya 

"Finans Kuruluşu" şeklinde isimlendirilmektedir. Bu kuruluşlar ülkemizde de 

katılım bankacılığı kurulmadan önce "Özel Finans Kurumu" şeklinde faaliyet 

göstermişlerdir.  

Katılım bankası tabiri ülkemizde ilk defa 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunun 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 3. maddesinde yapılmıştır. 

İlgili kanunda katılım bankası: 

"Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak 

esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki 

kuruluşların Türkiye'deki şubeleri" şeklinde ifade edilmiştir (Mevzuat, 2022). 

Katılım bankaları faizsizlik ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren, 

her türlü bankacılık faaliyetlerini bu esaslara göre sürdüren, fon toplama 

işlemini kâr ve zarara katılma prensibine göre gerçekleştiren, topladığı fonları 

finansal kiralama, ortaklık ve ticaret vb. yollarla kullandıran finans 

kuruluşlarıdır (TKBB, 2022b). Yani bu bankalar faaliyetlerini kâr ve zarar 

ortaklığı prensibine bağlı olarak, katılım hesapları yardımıyla müşterilerinden 

topladıkları fonlar ile sürdürmektedirler. Toplanan bu fonlar faizsizlik esası 

doğrultusunda fona ihtiyacı olan kesimlere tahsis edilmektedir. 
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Katılım bankalarında EURO, USD ve TL cinsinden açılan vadeli 

hesaplarda biriken fonlar; kâr zarar ortaklığı, kurumsal finansman desteği, 

bireysel finansman desteği ve finansal kiralama gibi yöntemlerle 

değerlendirilir. Bu yöntemler ile makine veya her türden teçhizatın 

temininden gayrimenkulün finansmanına, sanayi veya ticari alanda ihtiyaç 

duyulan hammaddeden yarı mamul veya mamullere kadar finansman 

sağlanmaktadır (Günel, 2021). 

Katılım bankalarında, içerisinde faiz ve belirsizlik unsuru taşıyan, 

spekülatif ve çok riskli her türden bankacılık işlemine yer verilmemektedir. 

Ayrıca toplum için zararı olduğu bilinen silah, alkollü içecek, tütün mamulleri 

ve şans oyunları gibi konularda da bankacılık işlemlerine izin 

verilmemektedir. Bu türden bankaların varlık nedeni ve altın kuralı "Faizsizlik 

Prensibi" olup bu esas temelde; katılım prensibi doğrultusunda kâr ve zarara 

dayalı olarak toplanan (faiz dışında) fonların, müşterilerin ihtiyaç duyduğu 

malları satıcıdan peşin alınarak müşterilere vadeli satılması; ayrıca kiralama, 

ortaklık vb. yöntemlerle fon kullandırılması oluşturmaktadır (TKBB, 2022b). 
 

1.1. Katılım Bankacılığının Ortaya ÇıkıĢı ve GeliĢimi 

M.Ö. 2123-2081 yıllarına kadar katılım bankacılığının tarihinin 

dayandığı düşünülmektedir. Özellikle Hammurabi Kanunları önemli bir belge 

niteliği taşımaktadır. Bu kanunların 100-1007 bölümlerinde borçlanmaya 

yönelik uygulamaların düzenlenmesinin anlatıldığı konu, tarihte faizsiz 

yatırım adına karşılaşılan ilk örnek olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Fırat 

kıyılarında M.Ö. 600-465 yılları arasında yaşadığı düşünülen Murashu ve 

Egibi kabilelerinin pek çok kez faizsiz krediler sağladığı bilinmektedir. Bugün 

faizsiz bankacılığın temel terimlerini oluşturan ortaklık, borçlanma ve 

kiralama, İslamiyet'in doğuşu ve yayılmasından sonra daha fazla gelişerek 

geniş coğrafyalarda uygulama alanı bulmuştur (Akın, 1986). 

Modern anlamda İslami bankacılık ilk olarak 1940'lı yılların 

ortalarında tartışma konusu olmuştur. Fakat faizsiz bankaların kapsamlı bir 

şekilde hayat bulması ancak 1960'lı yılların sonlarına doğru gerçekleşmiştir. 

Dünya'da katılım bankacılığına yönelik ilk başarılı deneme Ahmed El 

Neccar tarafından Mısır'ın Mit Ghamr şehrinde 1963 yılında kurulan Mit 

Ghamr Yerel Tasarruf Bankası olmuştur (El Tiby, 2011). Ahmed El Neccar 

bu bankanın kuruluşunda Almanlardan her konuda gerekli desteği almasına 

rağmen, Almanlar Ahmed El Neccar'ın faizsiz bankacılık düşüncesini fark 

edince sağladıkları ekonomik desteği sonlandırmışlardır. Böylece ağır siyasi 

baskılara maruz kalan banka ancak 1967 yılına kadar faaliyetlerini 
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sürdürebilmiştir (Bayındır, 2005). 1971 yılında Mısır'da kurulan Nasser Social 

Bank ise banka adıyla ve faizsiz olarak kurulan ilk bankadır. Bu bankanın asıl 

amacı kâr paylaşımı temelinde küçük projelere kredi vermek, öğrencilere burs 

imkânı sağlamak ve maddi durumu iyi olmayanlara yardım etmektir. 

Bankanın sosyal odaklı bu projeleri Müslüman iş adamlarını harekete 

geçirmiş ve modern bakımdan ilk İslami banka olma özelliği taşıyan Dubai 

İslam Bankası'nın 1975’te Dubai’de kurulmasını sağlamıştır (Iqbal ve 

Molyneux, 2005). İslami finans kurumlarının başarılı olmaları, İslami finansın 

önem kazanmasına ve 1973 yılında da İslam Kalkınma Bankası’nın (İKB) 

kurulmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca 1975-1990 yıllarını kapsayan dönem 

İslami finans sektörünün en iyi geliştiği süreçtir. İslami kurumlar bu yıllarda 

güven ve saygınlığa kavuştuğu gibi bu kurumlarda sunulan hizmet ve 

ürünlerde de önemli başarılar elde edilmiştir (Batır, 2016). 
 

1.2. Türkiye'de Katılım Bankacılığının GeliĢimi 

Türkiye’de katılım bankaları, faiz hassasiyetine sahip ve 

konvansiyonel bankalar ile işlem yapmaktan kaçınan tasarruf sahiplerinin âtıl 

fonlarının ekonomiye kazandırılması, İslam ülkeleri ile ülkemiz arasındaki 

ilişkinin geliştirilmesi ve petrol açısından varlıklı olan İslam ülkelerinden 

ülkemize doğru fon akışının sağlanması amaçları ile ortaya çıkmıştır (Aras ve 

Öztürk, 2011). 

Türkiye'de faizsiz bankacılık çalışmaları bazı eserlerin tercüme 

edilmesiyle ancak 1970'li yıllarda teorik olarak ortaya çıkabilmiştir. Bu 

yıllarda dini hassasiyeti bulunan Avrupa’daki Türk işçilerinin birikimlerini 

faizsiz olarak değerlendirmeleri adına işçi şirketlerinin kurulmasıyla pratiğe 

dönüşmüştür. Yurt dışında çalışan bu işçilerin şirketleşme çabaları zamanla 

istenen seviyeye ulaşamamıştır. Fakat bu durum işçilerin sahip olduğu dövizin 

finansal sistem içerisinde yer alabilmesi için faizsiz bankacılık fikrinin 

doğmasına neden olmuştur. 1975 yılında bu ihtiyacı karşılamak üzere Devlet 

Sanayi İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) hizmete geçmiştir. Fakat bu kuruluş 

da ülkedeki istikrarsızlık sebebiyle faaliyetlerine 1978 yılına kadar devam 

edebilmiştir (Kaya vd., 2014).  

Ülkemizde İslami bankacılık faaliyetlerine ilk kez 1983 yılı Kasım 

ayında hükümetin aldığı karar ile Merkez Bankası'na bağlı olarak Özel Finans 

Kurumu (ÖFK) ismi altında faaliyet izni verilmiştir (Presley, 2012). Bu 

kurumların kurulmasına dair ilk adım 15 Aralık 1983 yılında Bakanlar 

Kurulu'nun aldığı 83/7506 sayılı kararın 19 Aralık 1983 yılında 18256 

Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmasıyla atılmıştır (TKBB, 2022b). 
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Böylece Özel Finans Kurumları'nın faizsiz esaslar üzerine çalışmalarını 

yürütmeleri için hukuki alt yapı sağlanmıştır. O dönemin Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığı'na ve T.C. Merkez Bankası’na da bu kurumların 

düzenlenme ve denetlenme yetkisi verilmiştir (Günel, 2021). 

Ülkemizde Özel Finans Kurumu adı altında faaliyet gösteren ilk 

kuruluşlar 1984 yılında kurulan ve 1985 yılında hizmet vermeye başlayan 

Faisal Finans Kurumu ile Albaraka Türk Özel Finans Kurumu'dur. Bu iki 

kuruluşun ardından Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu (1989), Anadolu 

Finans Kurumu (1991), İhlâs Finans Kurumu (1995) ve Asya Finans Kurumu 

(1996) kurulmuştur. Daha sonra İhlâs Finans Kurumu'nun maddi sorunlar 

yaşaması nedeniyle 2001 yılında faaliyet izni sonlandırılmıştır. Ayrıca 2005 

yılında Faisal Finans Kurumu ve Anadolu Finans Kurumu güçlerini 

birleştirerek, hizmetlerini Türkiye Finans Katılım Bankası ismi ile 

sürdürmüşlerdir (Günel, 2021). 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Finans Kurumları'nın faaliyetlerini 

sürdürmeleri ve bu faaliyetlerin bir kanuna dayalı olmaması, kurum çalışanları 

ve sahipleri üzerinde tedirginlik oluşmasına ve mali piyasada sürekli tartışma 

konusuna neden olmaktaydı. Bu zorunluluk sonucunda 4491 sayılı Kanun ile 

Özel Finans Kurumları da 17.12.1999 tarihinde 4389 sayılı Bankalar Kanunu 

içerisine eklenmiştir (TKBB, 2022b). Böylece Özel Finans Kurumları'nın 

TMSF güvencesine sahip olmayışının getirdiği dezavantajlı durum son 

bulmuştur. Ayrıca Özel Finans Kurumları, Resmî Gazete’de 01.11.2005 

tarihinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yayınlanmasıyla "Katılım 

Bankaları" adını almıştır. 5411 sayılı kanun kapsamında Özel Finans 

Kurumları yatırım bankaları ve mevduat bankaları ile her açıdan eşit hale 

getirilmiştir. Günümüzde bu kurumlar Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne 

(TKBB) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

2015 yılında TKBB üyesi bankalar Türkiye Finans Katılım Bankası, 

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Bank Asya ve Albaraka Türk Katılım Bankası 

iken aynı yıl Bank Asya'nın TMSF'ye devredilmesiyle TKBB'ye üye olan 

banka sayısı üçe düşmüştür. 2015 yılında Ziraat Katılım Bankası’nın 

TKBB’ye katılmasıyla üye sayısı tekrar dörde ulaşmıştır. Daha sonraki 

yıllarda Vakıf Katılım Bankası (2016) ve Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın 

(2019) bu birliğe katılımıyla Türkiye'deki katılım bankası sayısı altıya 

ulaşmıştır (TKBB, 2022b). 

Türkiye'deki katılım bankaları sürdürülebilir büyüme politikası 

izlemiş ve bunun sonucunda yıllar içerisinde önemli başarılara imza atmıştır. 

Katılım bankalarının müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına kendi 
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aralarında ve mevduat bankaları ile rekabetleri, şube sayısı ve personel 

sayısının artmasına neden olmuştur. Katılım bankalarının 2012-2021 yılları 

arasında sahip olduğu şube sayıları ile hizmet veren personel sayıları ve bu 

sayılarda gerçekleşen büyüme oranları Tablo 1'de sunulmuştur. 

Tablo 1: Katılım Bankaları Şube ve Personel Sayısı Gelişimi 

Yıllar ġube Sayısı Büyüme (%) Personel Sayısı Büyüme (%) 

2012 828 21 15.356 11 

2013 966 17 16.763 9 

2014 990 2 16.270 3,1 

2015 1.080 9 16.554 1,7 

2016 959 (-11,2) 14.467 12,6 

2017 1.032 8 15.029 3,9 

2018 1.122 8,7 15.654 4,2 

2019 1.179 5,1 16.040 2,5 

2020 1.255 6,4 16.849 5 

2021 1.311 4,5 17.147 1,8 
Kaynak: TKBB, (2022c).  

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılım bankalarının 2012 yılında 828 

olan şube sayısı 2016 yılına kadar her yıl artış göstermiştir. 2015 yılında 1.080 

olan şube sayısı, 2016 yılında BDDK kararı ile Asya Katılım Bankası’nın 

(Bank Asya) faaliyetlerine son verilmesi sonucu 959'a düşmüştür. 2017 

yılında şube sayısı 1032'ye yükselerek tekrar artışına devam etmiş ve 2021 

yılı sonu itibariyle Türkiye’de hizmet veren 6 katılım bankasının yurt içi ve 

yurt dışı toplam şube sayısı 1.311’e ulaşmıştır. Ayrıca 2012 yılında katılım 

bankalarının şube sayısı bir önceki yıla göre %21 oranında artış kaydetmiştir. 

Bu oran 2012-2021 yıllarını kapsayan dönemde %(-11,2) ile %21 arasında 

değişim göstermiştir. 

Katılım bankalarının personel sayısı 2012-2021 yılları arasında, Bank 

Asya'nın faaliyetlerine son verildiği 2016 yılı hariç sadece 2014 yılında düşüş 

kaydetmiştir. Katılım bankalarının 2012 yılında 15.356 olan personel sayısı 

%11,66’lık artış kaydederek 2021 yılı sonu itibariyle 17.147’ye ulaşmıştır. 

Ayrıca 2012 yılında katılım bankalarının personel sayısı bir önceki yıla göre 

%11 oranında artış kaydetmiştir. Bu oran 2012-2021 yılları arasında %1,7 ile 

%12,6 arasında değişim göstermiştir.  

Hem şube sayısı hem de personel sayısının artmasıyla birlikte katılım 

bankaları aktif gelişim sağlamış ve bankacılık sektöründeki payı da 

yükseltmiştir. 2012-2021 yılları arasında bankacılık sektörü ve katılım 

bankalarının toplam aktifler miktarı, katılım bankalarının toplam aktif 
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değişimi ve katılım bankalarının bankacılık sektörü içindeki aktif sektörel 

payına ait veriler Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tablo 2: Katılım Bankalarının Aktif Gelişimi ve Sektör İçindeki Payı 

Yıllar 

Bankacılık 

Sektörü 

Toplam 

Aktifler 

(Milyon TL) 

Katılım 

Bankaları 

Toplam 

Aktifler 

(Milyon TL) 

Katılım 

Bankaları 

Toplam 

Aktif 

DeğiĢim (%) 

Katılım 

Bankaları 

Toplam Aktif 

Sektörel Payı 

(%) 

2012 1.370.690 70.279 - 5,1 

2013 1.732.401 96.075 36,7 5,5 

2014 1.994.329 104.319 8,6 5,2 

2015 2.357.432 120.183 15,2 5,1 

2016 2.731.037 132.874 10,6 4,9 

2017 3.257.842 160.136 20,5 4,9 

2018 3.867.426 206.931 29,2 5,4 

2019 4.490.818 284.459 37,5 6,3 

2020 6.106.442 437.119 53,7 7,2 

2021 9.215.463 717.338 64,1 7,8 
Kaynak: BDDK (2021) verileri ile hazırlanmıştır (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik, 

Erişim Tarihi: 02.09.2022). 
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, 2012 yılı bankacılık sektörünün aktifler 

toplamı 1.370.690 Milyon TL ve katılım bankalarının aktifler toplamı ise 

70.279 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren 2021 yılına 

kadar hem bankacılık sektörünün hem de katılım bankalarının aktifler toplamı 

her yıl artış göstermiştir. 2021 yılında bankacılık sektörünün aktifler toplamı 

9.215.463 Milyon TL'ye ve katılım bankalarının aktifler toplamı ise 717.338 

Milyon TL'ye ulaşmıştır. Fakat 2012-2021 yılları arasında katılım 

bankalarının aktifler toplamı her yıl sürekli artmasına karşın sektör 

içerisindeki payı bazen artış kaydedip bazen de azalmıştır. Bu oran 2012 

yılında %5,1 iken 2021 yılında %7,8'e kadar yükselmiştir. Ayrıca katılım 

bankalarının toplam aktifleri 2013 yılında bir önceki yıla göre %36,7 oranında 

artmıştır. Bu oran 2012-2021 yılları arasında %8,6 ile %64,1 arasında değişim 

göstermiştir. Bu veriler ışığında katılım bankalarının bankacılık sistemimizde 

gün geçtikçe daha fazla yer aldığı söylenebilir. 

2. YÖNTEM 

2.1. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak “Betimsel Yöntem” tercih 

edilmiştir. Çalışmada katılım bankalarından hizmet alan kişilerin bu bankaları 
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neden tercih ettiklerine yönelik görüşleri ele alınmış ve şu hipotezler 

oluşturulmuştur: 

H1: Katılım bankasını tercih etme davranışı kişilerin cinsiyetine göre 

farklılık gösterir. 

H2: Katılım bankasını tercih etme davranışı kişilerin medeni durumuna 

göre farklılık gösterir.  

H3: Katılım bankasını tercih etme davranışı kişilerin yaşına göre 

farklılık gösterir.  

H4: Katılım bankasını tercih etme davranışı kişilerin eğitim düzeyine 

göre farklılık gösterir.  

H5: Katılım bankasını tercih etme davranışı kişilerin aylık gelirine göre 

farklılık gösterir.  

H6: Katılım bankasını tercih etme davranışı kişilerin mesleğine göre 

farklılık gösterir.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Adana ilinde yaşayan ve 18 yaş veya üzerinde bulunan kişiler 

araştırmanın evrenini, bu evren içerisinde yer alan 270 kişi ise araştırmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma grubuna kolayda örnekleme yöntemi ile 

05.10.2021-08.07.2022 tarihleri arasında yüz yüze ulaşılmış ve gönüllü 

katılım ilkesince araştırmaya katkı sağlamaları istenmiştir. Kolayda 

örnekleme yönteminin tercih edilmesinde; ankete katılım sağlayan her bir 

kişinin örnekleme alınabilmesi ve örneklem sayısının belirlenen hedefe 

ulaşıncaya kadar işlemin devam ettirilebiliyor olması etkili olmuştur 

(Altunışık vd., 2012).  

2.3. AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anketten yararlanılmıştır. İki 

bölümden oluşan anketin birinci bölümünde, araştırmaya katılan kişilerin 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik (eğitim düzeyi, medeni durum, 

cinsiyet, yaş, aylık gelir, meslek) araştırmacılarca oluşturulan soruların 

bulunduğu bilgi amaçlı form kullanılmıştır. İkinci bölümde ise araştırmayla 

ilgili literatür incelemesi sonrası araştırmacılar tarafından geliştirilen altı 

faktör (hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, imaj, güvenirlik, inanç, ücret ve 

kazanç) ve 22 maddeden oluşan Katılım Bankası Tercih Ölçeği (KBTÖ) yer 

almıştır. Ölçekte yer alan maddelerin oluşturulmasında Bulut (2014), 

Duramaz (2016), Anaç ve Kaya (2017a), Karakaş İşcan ve Kaya (2021) 

tarafından yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır. Likert tipinde bir ölçek olan 
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Katılım Bankası Tercih Ölçeğinde yer alan yargılara, kesinlikle katılmıyorum 

(1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ve kesinlikle 

katılıyorum (5) şeklinde katılımcıların yanıt vermeleri istenmiştir.    

2.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada yer alan soruların bir kısmının katılımcılar tarafından 

eksik, yanlış veya özensiz cevaplandığı 26 anket analizin dışında bırakılmıştır. 

SPSS 25.0 İstatistik paket programı yardımıyla geriye kalan 270 anketten elde 

edilen verilerin analizi yapılmıştır. Araştırmada kullanılan Katılım Bankası 

Tercih Ölçeğinin derecelendirme boyutu için puan aralığı; “kesinlikle 

katılmıyorum” için 1,00-1,79 puan arası, “katılmıyorum” için 1,80-2,59 puan 

arası, “kararsızım” için 2,60-3,39 puan arası, “katılıyorum” için 3,40-4,19 

puan arası ve “kesinlikle katılıyorum” için de 4,20-5,00 puan arası şeklinde 

belirlenmiştir. Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin güvenirliğine yönelik olarak 

ölçekte yer alan her bir boyutun ve ölçeğin tamamının Cronbach α katsayısı 

hesaplanmıştır. Kolmogorov-Smirnov Normallik testi ile Katılım Bankası 

Tercih Ölçeğinin tamamına ait ortalama puanların normal dağılım gösterip 

göstermediği belirlenmiş ve bu verilerin normal dağılım gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır (p>0.05). Veriler normal dağılım sergilediğinden ikili grup 

ortalamaları arasındaki farklığı incelemek için t-testinden, ikiden fazla grup 

ortalamaları arasındaki farklığı incelemek için de tek yönlü varyans 

analizinden faydalanılmıştır. Farklılık oluşması durumunda Post Hoc çoklu 

karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Homojenlik testi ile de bu testlerden 

hangisinin kullanılacağına karar vermek için yararlanılmıştır. Homojenlik testi 

sonucunda ana kütle varyansları aynı (homojen) ise Tukey testi, ana kütle 

varyansları farklı ise Tamhanes T2 testi kullanılmıştır (Karagöz, 2016).  

3. BULGULAR 

3.1. Betimsel Bulgular  

Tablo 3’te araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin 

demografik özelliklerine ait bulgular yer almaktadır. 

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Sonuçlar 

 DeğiĢkenler  N Yüzde  DeğiĢkenler N Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 198 73,3 

Medeni 

Hal 

Evli 147 54,4 

Kadın 72 26,7 Bekâr 123 45,6 

Genel 

Toplam 
270 100 

Genel 

Toplam 
270 100 

YaĢ 
18-29 50 18,5 Eğitim 

Durumu 

Lise ve altı 22 8,1 

30-44 138 51,1 Önlisans 116 43,0 
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45-59 55 20,4 Lisans 102 37,8 

60 yaş ve 

üzeri 
27 10,0 Lisansüstü 30 11,1 

Genel 

Toplam 
270 100 

Genel 

Toplam 
270 100 

Aylık 

Gelir 

4500 

TL'den az 
7 2,6 

Meslek 

Çalışmıyor 40 14,8 

4500-5999 

TL  
55 20,4 Esnaf 58 21,5 

6000-7999 

TL  
124 45,9 Emekli 14 5,2 

8000 TL ve 

üstü 
84 31,1 Ev hanımı 28 10,4 

Genel 

Toplam 
270 100 

Özel sektör 

çalışanı 
77 28,5 

   
Kamu 

çalışanı 
53 19,6 

   
Genel 

Toplam 
270 100 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, katılımcıların %73,3’ü erkek ve %26,7'si 

kadın olup %54,4'ü evli ve %45,6’si da bekârdır. Katılımcıların %18,5’i 18 ile 

29 yaş arasında olup %51,1’i 30 ile 44 yaş arasında, %20,4’ü 45 ile 59 yaş 

arasında ve %10’u ise 60 veya üzeri bir yaştadır. Araştırmaya katılanların 

%8,1’i lise veya altı bir okul mezunu iken %43’ü ön lisans, %37,8’i lisans ve 

%11,1’i de lisansüstü mezuniyet seviyesine sahiptir. Katılımcıların %2,6’sının 

aylık geliri 4500 TL'den az olup %20,4’ünün 4500-5999 TL arasında, 

%45,9’unun 6000-7999 TL arasında ve %31,1'inin de 8000 TL veya 

üzerindedir. Araştırmaya katılanların meslekleri incelendiğinde; %14,8’inin 

herhangi bir işte çalışmadığı, %21,5’inin esnaf, %5,2'sinin emekli, 

%10,4’ünün ev hanımı, %28,5’inin özel sektör çalışanı ve %19,6’sının ise 

kamu çalışanı olduğu tespit edilmiştir.  

3.2. Ölçeğin Güvenirliğine ĠliĢkin Bulgular  

Bir ölçeğin güvenirliğine yönelik iç tutarlılık analizi yapılarak 

ölçekteki maddelerin homojenliğine bakılması gerekli görülen bir 

uygulamadır. Literatürde bu güvenirlik genellikle Cronbach α katsayısı 

yardımı ile tespit edilmektedir (DeVellis, 2021). Katılım Bankası Tercih 

Ölçeğinin (KBTÖ) güvenirliğine ilişkin Cronbach α katsayı değeri 0,781 

şeklinde hesaplanmıştır. Tavşancıl (2010)’a göre elde edilen Cronbach α 

katsayı değeri ölçeğin “oldukça güvenilir” olduğunu göstermektedir. Tablo 
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4’te ölçekte yer alan 22 maddeye ilişkin yapılan madde analizi sonrası elde 

edilen bulgular yer almaktadır. 

Tablo 4: Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin Madde Analiz Tablosu 

Maddeler 

Madde 

Çıkarıldığında 

Ölçek 

Ortalaması 

Madde 

Çıkarıldığında 

Ölçek Varyansı 

DüzeltilmiĢ 

Madde-Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Çıkarıldığında 

Cronbach α 

Katsayısı 

1 80,15 63,301 0,541 0,759 

2 80,85 66,885 0,253 0,780 

3 79,89 67,772 0,354 0,772 

4 80,33 68,245 0,222 0,781 

5 80,41 65,850 0,407 0,768 

6 79,83 67,094 0,382 0,770 

7 80,04 67,050 0,331 0,773 

8 79,85 67,802 0,308 0,774 

9 79,48 68,704 0,327 0,774 

10 79,62 69,099 0,269 0,777 

11 79,78 69,423 0,241 0,778 

12 80,37 68,212 0,265 0,777 

13 79,47 68,629 0,359 0,772 

14 79,78 66,112 0,406 0,768 

15 79,54 68,472 0,346 0,773 

16 79,83 65,673 0,418 0,768 

17 80,36 68,128 0,214 0,781 

18 79,94 67,394 0,352 0,772 

19 79,60 68,628 0,326 0,774 

20 79,99 68,654 0,259 0,777 

21 80,37 65,892 0,403 0,769 

22 79,76 67,728 0,353 0,772 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, herhangi bir madde ölçekten çıkarıldığı 

zaman Cronbach α katsayı değerinin 0,781’den büyük olmadığı tespit 

edilmiştir. Böylece ölçekte yer alan 22 maddenin tamamının ölçekte 

kalmasına karar verilmiştir. 

3.3. Faktör Analizine ĠliĢkin Bulgular  

Açıklayıcı faktör analizi (AFA) yardımıyla açıklanan varyans ve 

güvenilirlik maksimum seviyede olacak şekilde ifadelerin sayısı azaltılarak, 

ölçekte yer alabilecek potansiyel boyutlar belirlenmeye çalışılır (Netemeyer 

vd., 2003). Yani faktör analizi kullanılarak, aralarında ilişki olduğu tespit 

edilen çok sayıda değişkenin yer aldığı veri setine ait faktörlerin (ilişki 

yapısının) belirlenmesiyle, bu veri setinde bulunan kavramların aralarındaki 

bağlantılar kolayca tespit edilebilir.  
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Bir veri setine açıklayıcı faktör analizinin uygulanabilmesi adına 

örneklem büyüklüğünün bu veri seti için yeterliliğine bakılması önemli 

görülen bir kriterdir. Bu bağlamda Katılım Bankası Tercih Ölçeğindeki 22 

maddeye yönelik KMO değeri hesaplanarak bu değerin 0,712 olduğu tespit 

edilmiştir. Elde edilen KMO değeri örneklem büyüklüğü için “vasat” olarak 

değerlendirilmektedir (Tavşancıl, 2010). Ayrıca literatürde, AFA’nın bir veri 

setine uygulanabilmesi için gerekli görülen ve yaygın olarak kullanılan bir 

diğer test ise Bartlett Küresellik testidir. Bartlett Küresellik testi sonucunda 

maddeler arasında yüksek korelasyon ilişkileri olduğu görülmüştür 

(  =1535,818; p=0,000< 0,001). Elde edilen bu sonuçlara göre veri setinin 

faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Ölçeğin faktör yapısının 

belirlenmesi için Temel Bileşenler Analizi ile Varimaks Rotasyon yöntemleri 

kullanılarak 22 maddeye açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Tablo 5’te bu 

analiz sonrası elde edilen bulgular ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach 

α katsayı değerleri yer almaktadır.   

Tablo 5: Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları ve Ölçeğin Alt Boyutlarına İlişkin 

Cronbach α Katsayı Değerleri 

Ölçek Alt 

Boyutu 

Madde 

No 

Faktör Yük 

Değeri 
Özdeğer 

Varyans 

(%) 

Kümülatif 

Varyans (%) 

Cronbach α 

Değeri 

Hizmet 

Kalitesi 

10 0,735 

4,154 18,88 18,88 0,720 

16 0,718 

9 0,614 

15 0,548 

1 0,545 

6 0,498 

Ürün 

ÇeĢitliliği 

21 0,802 

2,22 10,089 28,969 0,702 5 0,750 

2 0,705 

Ġmaj 

18 0,784 

1,854 8,425 37,394 0,714 
11 0,716 

20 0,700 

19 0,653 

Güvenirlik 

7 0,818 

1,703 7,74 45,134 0,693 4 0,754 

22 0,712 

Ġnanç 

13 0,809 

1,496 6,799 51,933 0,622 14 0,787 

17 0,603 

Ücret ve 

kazanç 

3 0,834 

1,252 5,691 57,624 0,610 8 0,708 

12 0,635 
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AFA sırasında öz değeri 1’den büyük olan faktörlerin belirlenerek 

ölçekte kalması, öz değeri 1’den küçük olan faktörlerin ise ölçekten 

çıkarılması gerekir (Netemeyer vd., 2003). Açıklayıcı faktör analizi sonrası 

altı adet öz değeri birden büyük faktör elde edilmiştir (Tablo 5). Bir ölçekte 

yapı geçerliğinin sağlanması ve ölçekte yer alacak faktör sayısının 

belirlenmesi için önemli görülen kriterlerden biri de toplam açıklanan varyans 

oranı olup bu oranın %40 ile %60 arasında olması gerekir (Karagöz, 2016). 

Tablo 5’te görüldüğü üzere faktörlerin açıkladıkları varyans oranları: hizmet 

kalitesi faktörü için %18,88; ürün çeşitliliği faktörü için %10,089; imaj 

faktörü için %8,425; güvenirlik faktörü için %7,74; inanç faktörü için 

%6,799; ücret ve kazanç faktörü için ise %5,691 şeklinde hesaplanmıştır. 

Ayrıca 22 madde ve 6 faktörden oluşan yapının toplam varyansın 

%57,624'ünü açıkladığı ve sosyal bilimler alanı için yeterli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Comrey ve Lee (1992)’ye göre, Varimax rotasyonu sonrası ortaya 

çıkan faktör yüklerinin 0,45’ten büyük olması beklenir. Faktör yük değerleri 

0,32-0,44 arasında olması durumunda “kötü”, 0,45-0,54 arasında “normal”, 

0,55-0,62 arasında “iyi”, 0,63-0,70 arasında “çok iyi” ve 0,70 ve üzerinde ise 

“mükemmel” olarak ifade edilmektedir (Dede ve Yaman, 2008). Tablo 5’te 

görüldüğü üzere faktör yük değerleri 0,834 ile 0,498 aralığında yer 

almaktadır. Böylece altı faktörlü yapıda bulunan tüm maddelere ait faktör yük 

değerlerinin yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Açıklayıcı faktör analizi sonrası aynı faktör altında yer alan ifadelerin 

içerdikleri ortak anlam ve vurguladıkları ortak boyutlar göz önünde 

bulundurularak faktörlere uygun isimler verilmiştir. Bu doğrultuda 1. faktöre 

"hizmet kalitesi", 2. faktöre "ürün çeşitliliği", 3. faktöre "imaj", 4. faktöre 

"güvenirlik", 5. faktöre "inanç" ve 6. faktöre ise "ücret ve kazanç" adının 

uygun olacağına karar verilmiştir. Son olarak Katılım Bankası Tercih 

Ölçeğinin güvenirliğine ilişkin olarak ölçeğin tamamına ve ölçekte yer alan 

her bir boyuta yönelik Cronbach α katsayı değerleri hesaplanmıştır. Bu değer 

ölçeğin “hizmet kalitesi” boyutunda 0,72, “ürün çeşitliliği” boyutunda 0,702, 

“imaj” boyutunda 0,714, “güvenirlik” boyutunda 0,693, “inanç” boyutunda 

0,622, “ücret ve kazanç” boyutunda ise 0,61olarak elde edilmiştir (Tablo 5). 

Cronbach α katsayı değeri ölçeğin tamamı için de 0,781 şeklinde 

hesaplanmıştır. Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin güvenirliğine ilişkin elde 

edilen Cronbach α katsayı değeri (0,781) ölçeğin “oldukça güvenilir” 

olduğunu göstermektedir (Tavşancıl, 2010). 



SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 152 

 

3.4. Katılım Bankalarının Tercih Edilme Nedenlerine Yönelik 

Ġfadelere ĠliĢkin Bulgular 

Müşterilerin katılım bankalarını tercih etme nedenlerine ilişkin 

ifadelere verdikleri cevapların standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri 

Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6: Katılım Bankalarının Tercih Edilme Nedenlerine Yönelik İfadelere Verilen 

Yanıtların Dağılımı 

Yargılar 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Bankacılık işlemlerimin hızlı yapılması 3,63 1,037 

Bankacılık işlemlerini yapabileceğim kanalların çeşitliliği 

(ATM, internet bankacılığı, mobil bankacılık) 
2,92 1,203 

Bankacılık işlemlerine yönelik talep edilen ücretlerin uygun 

olması 
3,89 0,830 

Kişisel verilerimin güvenli bir ortamda saklanması 3,44 1,068 

Fon kullandırma yöntemlerinin çeşitli olması 3,36 0,983 

Taleplerimin önemsenmesi 3,94 0,871 

Bankanın güvenilir olması 3,73 0,977 

Kar payı oranlarının yüksek olması 3,93 0,918 

Banka personelinin işlemler esnasında samimi davranışları  4,29 0,746 

Bankacılık işlemlerim esnasında banka personelinin 

yönlendirmeleri 
4,16 0,798 

Bankanın sahip olduğu imaj  4,00 0,807 

Finansman oranlarının düşük olması 3,40 0,954 

Faizsiz bir finans kurumu olması  4,30 0,703 

İslam dinine uygun hareket etmesi 3,99 0,952 

Bankacılık hizmetlerinin doğru ve eksiksiz yerine 

getirilmesi  
4,23 0,747 

Müşteri hizmetlerine her an ve kolayca ulaşılıp sorunların 

çözülebilmesi 
3,94 0,983 

Bankacılık ürünlerini fetva kurumlarının onayı ile 

çeşitlendirmesi 
3,41 1,113 

Bankanın yaygın şube ağına sahip olması 3,83 0,887 

Yakın çevremin banka ile olan tecrübesi 4,17 0,759 

Bankanın televizyon, internet vb. alanlarda yer alan 

reklamları 
3,78 0,896 

Müşterilerine sunduğu promosyonlar 3,40 0,985 

Piyasa faiz oranları düşse bile sözleşmeye sadık kalması 4,01 0,838 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, en yüksek aritmetik ortalama (4,30) ile 

bu bankaların faizsiz bir finans kurumu olmasının müşterilerin katılım 

bankalarını tercih etmelerinde ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Bunu 

sırayla 4,29’luk aritmetik ortalamayla banka personelinin işlemler esnasında 
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samimi davranışları, 4,23’lük aritmetik ortalamayla bankacılık hizmetlerinin 

doğru ve eksiksiz yerine getirilmesi, 4,17’lik aritmetik ortalamayla yakın 

çevrenin banka ile olan tecrübesi izlemiştir. 

3.5. Katılım Bankası Tercihinde KiĢilerin Demografik Özellikleri 

Ġle AraĢtırmanın Boyutları Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bulgular 

Kolmogorov-Smirnov Normallik testi kullanılarak araştırmaya katılan 

kişilerin Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin tamamına ilişkin ortalama puanları 

ile bu ortalama puanların dağılımlarının normal dağılım sergileyip 

sergilemediği belirlenmiştir. Bu test sonrası ölçeğin ortalama puanlarının 

normal dağılım sergilediği sonucuna ulaşılmıştır (p=0,2>0,05). Normallik 

sınaması için çarpıklık, basıklık ve varyasyon katsayılarına bakılması gerekli 

görülen diğer kriterlerdir. Çarpıklık katsayı değeri 0,131 ve basıklık katsayı 

değeri ise 0,061 şeklinde hesaplanmıştır. Tabachnick ve Fidell (2007)’e göre 

verilerin normallik sınaması yapılırken, çarpıklık katsayısının +1 ile -1 

aralığında ve basıklık katsayısının ise +2 ile -2 aralığında olması gerekir. Söz 

konusu bu değerlerin belirtilen aralıklarda yer almaktadır. Ayrıca varyasyon 

katsayısı %10 olarak hesaplanmış olup, normallik varsayımı için gerekli olan 

%30'dan daha küçük bir değere sahip olma şartının da sağlandığı 

görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara göre verilerin normal dağılım 

sergilediğine karar verilmiş ve parametrik istatistiksel yöntemlerden 

yararlanılmıştır. Bu bağlamda ikili grup ortalamaları arasındaki farklığı 

belirlemek için t-testinden, ikiden fazla grup ortalamaları arasındaki farklığı 

belirlemek için de tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. 

Tablo 7: Cinsiyete Göre Faktörlerin Bağımsız Gruplar T Testi ve Grup Ortalamaları 

Faktörler Cinsiyet N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
p 

Hizmet Kalitesi 
Erkek 198 4,044 0,563 0,040 

0,593 
Kadın 72 4,002 0,564 0,066 

Ürün ÇeĢitliliği 
Erkek 198 3,947 0,601 0,043 

0,976 
Kadın 72 3,944 0,660 0,078 

Ġmaj 
Erkek 198 3,212 0,831 0,059 

0,599 
Kadın 72 3,273 0,871 0,103 

Güvenirlik 
Erkek 198 3,741 0,756 0,054 

0,659 
Kadın 72 3,694 0,775 0,091 

Ġnanç 
Erkek 198 3,862 0,716 0,051 

0,119 

 

Kadın 72 4,014 0,679 0,080 

Ücret ve kazanç 
Erkek 198 3,734 0,649 0,046 

0,864 
Kadın 72 3,750 0,750 0,088 
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Bağımsız gruplar t testi yardımıyla katılımcıların Katılım Bankası 

Tercih Ölçeğinin alt boyutlarındaki ifadelere katılım seviyelerinin, cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediği araştırılmıştır. 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, istatistiksel olarak ölçeğin tüm alt boyutlardaki 

ortalama puanları ile müşterilerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır (p>0,05).    

Tablo 8: Medeni Duruma Göre Faktörlerin Bağımsız Gruplar T Testi ve Grup 

Ortalamaları 

Faktörler 
Medeni 

Durum 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
p 

Hizmet Kalitesi 
Evli 147 3,988 0,529 0,044 

0,149 
Bekâr 123 4,087 0,598 0,054 

Ürün ÇeĢitliliği 
Evli 147 3,903 0,615 0,051 

0,208 
Bekâr 123 3,998 0,615 0,055 

Ġmaj 
Evli 147 3,143 0,790 0,065 

0,068 
Bekâr 123 3,331 0,891 0,080 

Güvenirlik 
Evli 147 3,710 0,742 0,061 

0,660 
Bekâr 123 3,751 0,784 0,071 

Ġnanç 
Evli 147 3,805 0,719 0,059 

0,013 

 

Bekâr 123 4,019 0,679 0,061 

Ücret ve kazanç 
Evli 147 3,703 0,662 0,055 

0,349 
Bekâr 123 3,781 0,693 0,063 

 

Bağımsız gruplar t testi yardımıyla katılımcıların Katılım Bankası 

Tercih Ölçeğinin alt boyutlarındaki ifadelere katılım seviyelerinin, medeni 

durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediği 

araştırılmıştır. Tablo 8’de görüldüğü üzere; istatistiksel olarak ölçeğin hizmet 

kalitesi, ürün çeşitliliği, imaj, güvenirlik, ücret ve kazanç alt boyutlarındaki 

ortalama puanlar ile müşterilerin medeni durumları arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05). Fakat ölçeğin inanç alt boyutu ortalama 

puanı ile müşterilerin medeni durumları arasında ise anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır (p<0,05). Ayrıca bekâr müşterilerin inanç boyutu ortalamalarının 

evlilerinkinden anlamlı derecede daha büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.    
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Tablo 9: Yaşa Göre Faktörlerin Tek Yönlü Varyans Analizi ve Homojenlik Testi 

ANOVA Testi 

Varyansların 

Homojenlik 

Testi 

Faktörler 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Ortalama 

Kare 
F p 

Levene 

Ġstatistiği 
p 

Hizmet 

Kalitesi 

Gruplar 

arası 
0,042 3 0,014 0,044 0,988 

0,185 0,907 
Gruplar İçi 84,974 266 0,319   

Toplam 85,017 269    

Ürün 

ÇeĢitliliği 

Gruplar 

arası 
1,162 3 0,387 1,022 0,383 

1,113 0,344 
Gruplar İçi 100,809 266 0,379   

Toplam 101,971 269    

Ġmaj 

Gruplar 

arası 
7,35 3 2,450 3,563 0,015 

0,323 0,809 
Gruplar İçi 182,899 266 0,688   

Toplam 190,249 269    

Güvenirlik 

Gruplar 

arası 
1,504 3 0,501 0,866 0,459 

0,540 0,655 
Gruplar İçi 153,912 266 0,579   

Toplam 155,416 269    

Ġnanç 

Gruplar 

arası 
2,294 3 0,765 1,534 0,206 

0,325 0,807 
Gruplar İçi 132,582 266 0,498   

Toplam 134,876 269    

Ücret ve 

kazanç 

Gruplar 

arası 
0,686 3 0,229 0,497 0,685 

0,207 0,891 
Gruplar İçi 122,374 266 0,460   

Toplam 123,06 269    

 

Katılımcıların Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin alt boyutlarındaki 

ifadelere katılım seviyelerinin yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Tablo 9’da 

görüldüğü üzere; hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, güvenirlik, inanç, ücret ve 

kazanç alt boyutlarındaki ortalama puanlar ile müşterilerin yaş durumları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05); imaj alt 

boyutu ortalama puanı ile müşterilerin yaş durumları arasında ise istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,015<0,05). Bu 

farklılığı tespit etmek için Post Hoc çoklu karşılaştırma testlerinden 

hangisinin kullanılacağına karar vermek için homojenlik testine bakılır. 

Homojenlik testi sonucunda ana kütle varyansları aynı (homojen) ise Tukey 

testi, ana kütle varyansları farklı ise Tamhanes T2 testi kullanılır (Karagöz, 
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2016). Tablo 9’da görüldüğü üzere, varyansların homojenlik testi sonucunda 

ana kütle varyanslarının aynı (homojen) olduğuna karar verilmiş (p>0,05) ve 

Tukey testi yapılarak Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10: Yaşa Göre İmaj Faktörüne Ait Tukey Testi Sonucu 

Faktörler 
(I) 

YaĢ 
(J) YaĢ 

Ortalama 

Fark 

(I-J) 

Standart 

Hata 
p 

95% Güven 

Aralığı 

Alt 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Ġmaj 

 

 

 

 

18-29 

yaş 
30-44 yaş -0,053 0,102 0,953 -0,316 0,210 

 
45-59 yaş 0,118 0,120 0,762 -0,193 0,429 

 

60 ve 

üzeri 
0,019 0,147 0,999 -0,361 0,399 

30-44 

yaş 
18-29 yaş 0,053 0,102 0,953 -0,210 0,316 

 
45-59 yaş 0,171 0,098 0,305 -0,083 0,425 

 

60 ve 

üzeri 
0,072 0,130 0,944 -0,263 0,407 

45-59 

yaş 
18-29 yaş -0,118 0,120 0,762 -0,429 0,193 

 
30-44 yaş -0,171 0,098 0,305 -0,425 0,083 

 

60 ve 

üzeri 
-0,099 0,145 0,904 -0,473 0,275 

60 ve 

üzeri 
18-29 yaş -0,019 0,147 0,999 -0,399 0,361 

 
30-44 yaş -0,072 0,130 0,944 -0,407 0,263 

 
45-59 yaş 0,099 0,145 0,904 -0,275 0,473 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere Tukey testi sonucuna göre, imaj 

faktöründe tüm yaş gruplarının ortalamaları arasında fark olmadığı tespit 

edilmiştir (p>0,05). Grup ortalamaları arasındaki farkın rassal sebeplerden 

meydana geldiği düşünülmektedir (Karagöz, 2016). 
 

Tablo 11: Eğitim Düzeyine Göre Faktörlerin Tek Yönlü Varyans Analizi ve 

Homojenlik Testi 

ANOVA Testi 

Varyansların 

Homojenlik 

Testi 

Faktörler 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Ortalama 

Kare 
F p 

Levene 

Ġstatistiği 
p 

Hizmet 

Kalitesi 

Gruplar 

arası 
0,105 3 0,035 0,109 0,955 

0,249 0,862 

Gruplar İçi 84,912 266 0,319   
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Toplam 85,017 269    

Ürün 

ÇeĢitliliği 

Gruplar 

arası 
0,351 3 0,117 0,306 0,821 

0,351 0,789 
Gruplar İçi 101,620 266 0,382   

Toplam 101,971 269    

Ġmaj 

Gruplar 

arası 
3,012 3 1,004 1,426 0,235 

0,116 0,951 
Gruplar İçi 187,237 266 0,704   

Toplam 190,249 269    

Güvenirlik 

Gruplar 

arası 
0,062 3 0,021 0,035 0,991 

3,412 0,018 
Gruplar İçi 155,353 266 0,584   

Toplam 155,416 269    

Ġnanç 

Gruplar 

arası 
1,366 3 0,455 0,907 0,438 

0,318 0,812 
Gruplar İçi 133,510 266 0,502   

Toplam 134,876 269    

Ücret ve 

kazanç 

Gruplar 

arası 
4,441 3 1,480 3,320 0,020 

1,259 0,289 
Gruplar İçi 118,619 266 0,446   

Toplam 123,060 269    
 

Katılımcıların Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin alt boyutlarındaki 

ifadelere katılım seviyelerinin eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. 

Tablo 11’de görüldüğü üzere; hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, imaj, güvenirlik 

ve inanç alt boyutlarındaki ortalama puanlar ile müşterilerin eğitim durumları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05); ücret ve 

kazanç alt boyutu ortalama puanı ile müşterilerin eğitim durumları arasında 

ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir 

(p=0,02<0,05). Bu farklılığı tespit etmek için homojenlik testi yapılmıştır. 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, varyansların homojenlik testi sonucunda ana 

kütle varyanslarının aynı (homojen) olduğuna karar verilmiş (p>0,05) ve 

Tukey testi yapılarak Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12: Eğitim Düzeyine Göre Ücret ve Kazanç Faktörüne Ait Tukey Testi Sonucu 

Faktörler 
(I) Eğitim 

Düzeyi 

(J) Eğitim 

Düzeyi 

Ortalama 

Fark 

(I-J) 

Standart 

Hata 
p 

95% Güven 

Aralığı 

Alt 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Ücret ve 

Kazanç 

 

 

Lise ve altı Önlisans -0,425* 0,155 0,033 -0,827 -0,024 

 Lisans -0,253 0,157 0,372 -0,659 0,152 

 Lisansüstü -0,183 0,187 0,764 -0,667 0,302 
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 Önlisans Lise ve altı 0,425* 0,155 0,033 0,024 0,827 

 Lisans 0,172 0,091 0,231 -0,062 0,407 

 Lisansüstü 0,243 0,137 0,288 -0,111 0,596 

Lisans Lise ve altı 0,253 0,157 0,372 -0,152 0,659 

 Önlisans -0,172 0,091 0,231 -0,407 0,062 

 Lisansüstü 0,071 0,139 0,957 -0,288 0,429 

Lisansüstü Lise ve altı 0,183 0,187 0,764 -0,302 0,667 

 Önlisans -0,243 0,137 0,288 -0,596 0,111 

 Lisans -0,071 0,139 0,957 -0,429 0,288 

 

Tablo 12’de görüldüğü üzere Tukey testi sonucuna göre, ücret ve 

kazanç faktöründe sadece lise ve altı gurubu ile önlisans grubunun 

ortalamaları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,033<0,05). 

Önlisans grubunun ortalaması lise ve altı gurubunun ortalamasından daha 

büyük olduğundan, önlisans eğitimine sahip kişilerin Katılım Bankası Tercih 

Ölçeğinin ücret ve kazanç boyutunu lise ve altı eğitime sahip kişilere göre 

daha fazla önemsedikleri sonucuna varılmıştır. 

Tablo 13: Mesleğe Göre Faktörlerin Tek Yönlü Varyans Analizi ve Homojenlik Testi 

ANOVA Testi 

Varyansların 

Homojenlik 

Testi 

Faktörler 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Ortalama 

Kare 
F p 

Levene 

Ġstatistiği 
p 

Hizmet 

Kalitesi 

Gruplar 

arası 
2,839 5 0,568 1,824 0,108 

1,046 0,391 
Gruplar İçi 82,177 264 0,311   

Toplam 85,017 269    

Ürün 

ÇeĢitliliği 

Gruplar 

arası 
0,855 5 0,171 0,447 0,816 

0,552 0,736 
Gruplar İçi 101,116 264 0,383   

Toplam 101,971 269    

Ġmaj 

Gruplar 

arası 
8,495 5 1,699 2,468 0,033 

0,695 0,627 
Gruplar İçi 181,754 264 0,688   

Toplam 190,249 269    

Güvenirlik 

Gruplar 

arası 
1,982 5 0,396 0,682 0,637 

1,814 0,110 
Gruplar İçi 153,433 264 0,581   

Toplam 155,416 269    
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Ġnanç 

Gruplar 

arası 
3,311 5 0,662 1,329 0,252 

0,286 0,921 
Gruplar İçi 131,565 264 0,498   

Toplam 134,876 269    

Ücret ve 

kazanç 

Gruplar 

arası 
1,099 5 0,220 0,476 0,794 

0,527 0,756 
Gruplar İçi 121,961 264 0,462   

Toplam 123,060 269    

 

Katılımcıların Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin alt boyutlarındaki 

ifadelere katılım seviyelerinin meslek değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Tablo 13’te 

görüldüğü üzere; hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, güvenirlik, inanç, ücret ve 

kazanç alt boyutlarındaki ortalama puanlar ile müşterilerin meslekleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05); imaj alt boyutu 

ortalama puanı ile müşterilerin meslekleri arasında ise istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,033<0,05). Bu farklılığı 

tespit etmek için homojenlik testi yapılmıştır. Tablo 13’te görüldüğü üzere, 

varyansların homojenlik testi sonucunda ana kütle varyanslarının aynı 

(homojen) olduğuna karar verilmiş (p>0,05) ve Tukey testi yapılarak Tablo 

14’te sunulmuştur. 

Tablo 14: Mesleğe Göre İmaj Faktörüne Ait Tukey Testi Sonucu 

Faktörler 
(I) Meslek 

Düzeyi 

(J) Meslek 

Düzeyi 

Ortalama 

Fark 

(I-J) 

Standart 

Hata 
p 

95% Güven 

Aralığı 

Alt 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Ġmaj 

 

 

Çalışmıyor Esnaf -0,055 0,127 0,998 -0,420 0,310 

 
Emekli 0,171 0,192 0,948 -0,380 0,723 

 
Ev hanımı 0,082 0,152 0,995 -0,356 0,520 

 
Özel sektör 0,050 0,121 0,998 -0,297 0,396 

 
Kamu 0,046 0,130 0,999 -0,326 0,418 

Esnaf Çalışmıyor 0,055 0,127 0,998 -0,310 0,420 

 
Emekli 0,227 0,184 0,822 -0,302 0,756 

 
Ev hanımı 0,137 0,142 0,929 -0,272 0,546 

 
Özel sektör 0,105 0,108 0,926 -0,204 0,414 

 
Kamu 0,101 0,118 0,956 -0,237 0,439 

Emekli Çalışmıyor -0,171 0,192 0,948 -0,723 0,380 

 
Esnaf -0,227 0,184 0,822 -0,756 0,302 

 
Ev hanımı -0,089 0,203 0,998 -0,671 0,492 
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Özel sektör -0,122 0,180 0,984 -0,638 0,394 

 
Kamu -0,126 0,186 0,984 -0,660 0,408 

Ev hanımı Çalışmıyor -0,082 0,152 0,995 -0,520 0,356 

 
Esnaf -0,137 0,142 0,929 -0,546 0,272 

 
Emekli 0,089 0,203 0,998 -0,492 0,671 

 
Özel sektör -0,032 0,137 1,000 -0,425 0,360 

 
Kamu -0,036 0,145 1,000 -0,452 0,379 

Özel sektör Çalışmıyor -0,050 0,121 0,998 -0,396 0,297 

 
Esnaf -0,105 0,108 0,926 -0,414 0,204 

 
Emekli 0,122 0,180 0,984 -0,394 0,638 

 
Ev hanımı 0,032 0,137 1,000 -0,360 0,425 

 
Kamu -0,004 0,110 1,000 -0,321 0,313 

Kamu Çalışmıyor -0,046 0,130 0,999 -0,418 0,326 

 
Esnaf -0,101 0,118 0,956 -0,439 0,237 

 
Emekli 0,126 0,186 0,984 -0,408 0,660 

 
Ev hanımı 0,036 0,145 1,000 -0,379 0,452 

 
Özel sektör 0,004 0,110 1,000 -0,313 0,321 

 

Tablo 14’te görüldüğü üzere Tukey testi sonucuna göre, imaj 

faktöründe tüm meslek gruplarının ortalamaları arasında fark olmadığı tespit 

edilmiştir (p>0,05). Grup ortalamaları arasındaki farkın rassal sebeplerden 

meydana geldiği düşünülmektedir. 
 

Tablo 15: Aylık Gelire Göre Faktörlerin Tek Yönlü Varyans Analizi ve Homojenlik 

Testi 

ANOVA Testi 

Varyansların 

Homojenlik 

Testi 

Faktörler 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Ortalama 

Kare 
F p 

Levene 

Ġstatistiği 
p 

Hizmet 

Kalitesi 

Gruplar 

arası 
1,440 3 0,480 1,527 0,208 

1,024 

 

0,239 

 Gruplar İçi 83,577 266 0,314   

Toplam 85,017 269    

Ürün 

ÇeĢitliliği 

Gruplar 

arası 
1,493 3 0,498 1,317 0,269 

0,546 

 

0,382 

 Gruplar İçi 100,479 266 0,378   

Toplam 101,971 269    

Ġmaj 
Gruplar 

arası 
3,720 3 1,240 1,768 0,154 

1,415 

 

0,651 
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Gruplar İçi 186,529 266 0,701   

Toplam 190,249 269    

Güvenirlik 

Gruplar 

arası 
1,667 3 0,556 0,961 0,412 

1,207 

 

0,307 

 Gruplar İçi 153,749 266 0,578   

Toplam 155,416 269    

Ġnanç 

Gruplar 

arası 
5,113 3 1,704 3,494 0,016 

0,472 

 

0,702 

 Gruplar İçi 129,763 266 0,488   

Toplam 134,876 269    

Ücret ve 

kazanç 

Gruplar 

arası 
1,613 3 0,538 1,178 0,319 

0,730 0,535 
Gruplar İçi 121,447 266 0,457   

Toplam 123,060 269    

 

Katılımcıların Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin alt boyutlarındaki 

ifadelere katılım seviyelerinin aylık gelir değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. 

Tablo 15’te görüldüğü üzere; hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, imaj, güvenirlik, 

ücret ve kazanç alt boyutlarındaki ortalama puanlar ile müşterilerin aylık 

gelirleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05); 

inanç alt boyutu ortalama puanı ile müşterilerin aylık gelirleri arasında ise 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir 

(p=0,016<0,05). Bu farklılığı tespit etmek için homojenlik testi yapılmıştır. 

Tablo 15’te görüldüğü üzere, varyansların homojenlik testi sonucunda ana 

kütle varyanslarının aynı (homojen) olduğuna karar verilmiş (p>0,05) ve 

Tukey testi yapılarak Tablo 16’da sunulmuştur. 

Tablo 16: Aylık Gelire Göre İnanç Faktörüne Ait Tukey Testi Sonucu 

Faktörler 

(I) Aylık 

Gelir (TL) 

 

(J) Aylık 

Gelir (TL) 

 

Ortalama 

Fark 

(I-J) 

Standart 

Hata 
p 

95% Güven 

Aralığı 

Alt 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Ġnanç 

 

 

 

 

 

 

 

4500'den 

az 
4500-5999 -0,009 0,280 1,000 -0,733 0,716 

 
6000-7999 0,003 0,271 1,000 -0,698 0,705 

 

8000 ve 

üzeri 
-0,298 0,275 0,700 -1,008 0,413 

4500-5999 
4500'den 

az 
0,009 0,280 1,000 -0,716 0,733 

 
6000-7999 0,012 0,113 1,000 -0,281 0,304 

 

8000 ve 

üzeri 
-0,289 0,121 0,082 -0,602 0,024 
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6000-7999 
4500'den 

az 
-0,003 0,271 1,000 -0,705 0,698 

 
4500-5999 -0,012 0,113 1,000 -0,304 0,281 

 

8000 ve 

üzeri 
-0,301* 0,099 0,014 -0,556 -0,046 

8000 ve 

üzeri 

4500'den 

az 
0,298 0,275 0,700 -0,413 1,008 

 
4500-5999 0,289 0,121 0,082 -0,024 0,602 

 
6000-7999 0,301* 0,099 0,014 0,046 0,556 

 

Tablo 16’da görüldüğü üzere Tukey testi sonucuna göre, inanç 

faktöründe sadece 8000 TL ve üzeri gurubu ile 6000-7999 TL arası grubunun 

ortalamaları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,014<0,05). 8000 

TL ve üzeri grubunun ortalaması 6000-7999 TL arası gurubunun 

ortalamasından daha büyük olduğundan, 8000 TL ve üzeri gelire sahip 

kişilerin Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin inanç boyutunu 6000-7999 TL 

arası grubundaki kişilere göre daha fazla önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 

SONUÇ  

Ülkemizde ve Dünyada katılım bankacılığı hızla yaygınlaşmakta ve 

ekonomide önemli bir aktör haline gelmektedir. Tasarrufların faizsiz bir 

şekilde finansmana ihtiyacı olanlara sunulmasında aracı rol üstlenen bu 

bankalar, özellikle faiz hassasiyeti taşıyan müşterilere çeşitli enstrümanlarla 

hizmet sunmaktadır. Mevduat bankaları gibi hem bireysel hem de ticari 

müşterilere hitap etmesi katılım bankalarının geniş müşteri kitlesine 

ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Zamanla bu bankaların müşteri 

portföyünde yalnızca faiz hassasiyeti taşıyan kişiler değil aynı zamanda 

konvansiyonel bankalarda vadeli mevduat hesapları bulunan kişiler de yerini 

almıştır. Böylece katılım bankaları hemen hemen her sektörden çok sayıda 

müşteri kitlesine sahip olmuştur. Bu durumun sürdürülebilirliği ve bankacılık 

sektöründe katılım bankalarının pazar payının arttırılması sektör paydaşları 

tarafından önemli görülmektedir.  

Yoğun rekabet ortamında katılım bankalarının konvansiyonel 

bankalar karşısında mevcut müşterilerini kaybetmeden yeni müşteriler 

kazanması gerekir. Bunun için katılım bankaları, müşterilerinin talep ve 

isteklerinin neler olduğunu belirli aralıklarla incelemeli, konvansiyonel 

bankalardan farklı ne gibi hizmet ve avantajlar sunarak tercih edilebilirliğinin 

arttırılmasına yönelik araştırmalar yapmalıdır. Böylece müşterilerin sektör ile 

ilgili düşüncelerini öğrenerek pazarlama ve fiyat politikalarında önemli 
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kararlar alabilirler. Bu araştırma ile literatüre bu konuda katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir. Çalışmada bireylerin katılım bankalarını tercih etmelerini 

etkileyen en önemli sebeplerin neler olduğuna yönelik sorulara cevap 

aranmıştır. Ayrıca araştırmanın amacına ilişkin, katılım bankasını tercih eden 

kişilerin demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim, meslek, 

gelir) ile bu bankaları tercihlerinde etkisi olan faktörler arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı da araştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun katılım 

bankalarını faizsiz bir finans kurumu olması nedeniyle tercih ettikleri tespit 

edilmiştir. Bunu sırayla banka personelinin işlemler esnasında samimi 

davranışları, bankacılık hizmetlerinin doğru ve eksiksiz yerine getirilmesi, 

yakın çevrenin banka ile olan tecrübesi izlemiştir. Araştırma ile paralel olarak 

pek çok çalışmada, kişilerin din algısının veya bu bankaların faizsiz bir finans 

kurumu olmasının müşterilerin bu bankaları tercih etmelerinde etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir (Abduh ve Mohd, 2012; Anaç ve Kaya, 2017b; Apil, 

2009; Dusuki vd., 2007; Eskici, 2007; Gençtürk ve Çobankaya, 2015; Gerrard 

ve Barton, 1997; Haque vd., 2009; Karakaş İşcan ve Kaya, 2021; Karakaya ve 

Karamustafa, 2004; Kaytancı vd., 2013; Khattak ve Ur-Rehman, 2010; Lee 

vd., 2011; Mansour vd., 2010; Metwally, 1996; Naser vd., 1999; Okumuş, 

2005; Özsoy vd., 2013). Bir grup çalışmada ise kişilerin bu bankaları tercih 

etmesinde dini hassasiyetlerinin etkisinin olmadığı veya daha az olduğu 

belirlenmiştir (Awan ve Bukhari, 2010; Ramadan, 2013). Araştırmamızın 

sonuçlarından biri katılım bankası çalışanlarının müşterilerine karşı 

davranışlarının bu bankaların tercih edilmesinde etkisinin olmasıdır. 

Literatürde benzer sonuca ulaşan bazı çalışmaların olduğu görülmektedir 

(Anaç ve Kaya, 2017b; Apil, 2009; Durak vd., 2017; Gençtürk ve Çobankaya, 

2015; Hegazy, 1995; Okumuş, 2005). Çalışmada bankacılık hizmetlerinin 

doğru ve eksiksiz yerine getirilmesi müşteriler tarafından önemli görülen bir 

diğer husus olup, pek çok çalışmada kişilerin sunulan hizmetin kalitesini 

önemsediği ve bu sebeple katılım bankalarını tercih ettikleri görülmüştür 

(Apil, 2009; Awan ve Bukhari, 2010; Dusuki vd., 2007; Eskici, 2007; 

Gençtürk ve Çobankaya, 2015; Jamal ve Naser, 2002; Marimuthu vd., 2010; 

Naser vd., 1999; Özsoy vd., 2013). Ayrıca kişilerin yakın çevresinin katılım 

bankaları ile yaşadığı tecrübe bu çalışmada olduğu gibi pek çok çalışmada da 

katılım bankalarının tercih edilmesinde etkin rol oynamıştır (Apil, 2009; 

Gerrard ve Barton, 1997; Hegazy, 1995; Karakaya ve Karamustafa, 2004; 

Kaytancı vd., 2013; Marimuthu vd., 2010; Naser vd., 1999). 
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Araştırmada kullanılan Katılım Bankası Tercih Ölçeğinin Cronbach α 

katsayı değeri 0,781 olarak hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin “hizmet kalitesi” 

boyutu için 0,72, “ürün çeşitliliği” boyutu için 0,702, “imaj” boyutu için 

0,714, “güvenirlik” boyutu için 0,693, “inanç” boyutu için 0,622, “ücret ve 

kazanç” boyutu için ise 0,61 şeklinde hesaplanmıştır. Ayrıca Katılım Bankası 

Tercih Ölçeğine ilişkin hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, imaj, güvenirlik, inanç, 

ücret ve kazanç alt boyutlarının ortalama puanlarına yönelik olarak 

müşterilerin demografik özellikleri ile ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin bu bankaları tercih 

etmelerinde etkisi olan faktörlerin cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Karakaş İşcan ve Kaya (2021) 

yaptıkları çalışma ile benzer sonuca ulaşmışlardır. Fakat yapılan bazı 

araştırmalar ile kişilerin bu bankaları seçmelerinde cinsiyet durumunun 

istatistiki açıdan etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Buchari vd., 

2015; Demir, 2019). 

 Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin verdikleri 

cevapların, kişilerin medeni durumlarına göre ölçeğin inanç boyutunda 

değiştiği ve bekâr müşterilerin ölçeğin inanç boyutunu evlilerden daha 

fazla önemsedikleri tespit edilmiştir. Kişilerin medeni durumlarının 

katılım bankacılığının tercih edilmesinde etkisinin olduğu yapılan bazı 

çalışmalarla ortaya konmuştur (Karakaş İşcan ve Kaya, 2021; Katınç, 

2016; Yılmaz, 2016). Tüm bu araştırmaların aksine Demir (2019) 

yaptığı çalışma ile müşterilerin bu bankaları tercih etmelerinde medeni 

durumlarının etkisinin olmadığını ifade etmiştir. 

 Katılımcıların verdikleri cevapların kişilerin yaşlarına göre ölçeğin imaj 

boyutunda değiştiği belirlenmiştir. Fakat yapılan Tukey testi sonrası, 

imaj faktöründe tüm yaş gruplarının ortalamaları arasında fark olmadığı 

tespit edilmiş ve grup ortalamaları arasındaki farkın rassal sebeplerden 

meydana geldiğine karar verilmiştir. Literatürde, katılım bankacılığının 

tercih edilmesinde bireylerin yaşlarının etkili olduğunu gösteren 

araştırmalar bulunmaktadır (Eskici, 2007; Karakaş İşcan ve Kaya, 

2021; Katınç, 2016; Kaya, 2013; Yılmaz, 2016). Ayrıca bazı 

araştırmalarda ise bireylerin yaşlarının katılım bankalarının tercih 

edilmesinde etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır (Buchari vd., 2015; 

Demir, 2019; Ergeç vd., 2014). 
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 Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin verdikleri 

cevapların, kişilerin eğitim durumlarına göre ölçeğin ücret ve kazanç 

boyutunda değiştiği ve önlisans eğitimine sahip kişilerin ölçeğin ücret 

ve kazanç boyutunu, lise ve altı eğitime sahip kişilere göre daha fazla 

önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma ile benzer olarak pek 

çok araştırmada, kişilerin eğitim durumlarına göre katılım bankacılığına 

yönelik algı ve farkındalığının farklı olduğu ve bunun bu bankaların 

tercih edilmesinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir (Buchari vd., 2015; 

Demir, 2019; Ergeç vd., 2014; Eskici, 2007; Karakaş İşcan ve Kaya, 

2021; Katınç, 2016). 

 Katılımcıların verdikleri cevapların kişilerin mesleğine göre ölçeğin 

imaj boyutunda değiştiği belirlenmiştir. Fakat yapılan Tukey testi 

sonrası, imaj faktöründe tüm meslek gruplarının ortalamaları arasında 

fark olmadığı tespit edilmiş ve grup ortalamaları arasındaki farkın 

rassal sebeplerden meydana geldiğine karar verilmiştir. Literatürde, 

bireylerin mesleğine göre katılım bankacılığına yönelik algı ve 

farkındalığının farklı olduğunu gösteren bazı araştırmaların olduğu 

belirlenmiştir (Demir, 2019; Ergeç vd., 2014; Eskici, 2007; Karakaş 

İşcan ve Kaya, 2021; Katınç, 2016; Kaya, 2013; Yılmaz, 2016). 

 Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin verdikleri 

cevapların, kişilerin aylık gelirlerine göre ölçeğin inanç boyutunda 

değiştiği ve 8000 TL ve üzeri aylık gelire sahip olan kişilerin ölçeğin 

inanç boyutunu, 6000-7999 TL arası aylık gelire sahip olan kişilere 

göre daha fazla önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma ile 

paralel olarak bazı araştırmalarda, aylık gelirin katılım bankacılığının 

tercih edilmesinde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır (Demir, 2019; 

Eskici, 2007; Karakaş İşcan ve Kaya, 2021; Kaya, 2013; Yılmaz, 

2016). Ayrıca bu çalışmaların aksine Buchari vd.  (2015), müşterilerin 

gelir seviyesine göre katılım bankacılığına yönelik algı ve 

farkındalığının farklı olmadığını ifade etmiştir. 

Katılım bankacılığı bankacılık sistemimizde önemli bir yere sahiptir. 

Katılım bankalarının bankacılık sistemi içerisinde payının artmasının 

kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. Bu hususta çalışmada elde edilen 

bulgular doğrultusunda katılım bankası yönetici ve sahiplerine aşağıdaki 

öneriler yapılabilir: 

1. Dini hassasiyeti yüksek kişilere katılım bankacılığının uygulama ve 

esasları hakkında daha detaylı bilgi verilebilir ve toplumun tüm 
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kesiminin bu bankalar ile çalışması için daha fazla reklam vererek 

tanıtım yapılabilir. 

2. Müşterilerin önem verdiği konulardan biri personelin samimi 

davranışları olup bu hususta banka çalışanlarına verilen eğitimle 

kişilere daha fazla özen göstermesi sağlanabilir. 

3. Teknolojinin hayatın her alanında hızla ilerlemesi işlerin doğru ve 

eksiksiz yapılması noktasında bankaları ek tedbirler almaya 

yönlendirmektedir. Çünkü bankacılık sektörü güven esası üzerine 

kuruludur. Bu konuda güncel gelişmeler takip edilerek kaliteli hizmetin 

sunulmasına özen gösterilmelidir. 

4. Pek çok alanda olduğu gibi insanlar bankalar ile yaşadıkları tecrübeleri 

yakınları ile paylaşırlar. Katılım bankaları sunacakları hizmet kaliteleri 

ve avantajlı ürünler ile yeni müşteriler edinebilir. Bu konuda bankalara 

kazandıracakları yeni müşteriler için referans olan eski müşterilerine bir 

takım avantajlar sunması önerilmektedir. 

5. Katılım bankaları kişilerin cinsiyetine, yaşına ve mesleğine göre özel 

günlerde çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşteri portföylerini 

genişletebilirler. Kadınlar gününde genç girişimci kadınlara finansman 

desteği sağlanarak veya öğretmenler gününde eğitimcilere bir takım 

avantajlar sağlanarak yeni müşteriler kazanılabilir. 

6. Eğitim düzeyi yüksek insanlarda, bankaların hizmet ve ürün 

politikalarına yönelik algı ve araştırma eğilimi daha fazladır. Eğitim 

seviyesi daha yüksek kişiler, bankaların aldıkları ücretleri ve 

müşterilerine sundukları kâr payını daha çok araştırmakta ve bankalar 

arasında karşılaştırma yapmaktadırlar. Katılım bankalarının müşteri 

kazanmaları için güncel oranları takip etmeleri ve piyasa koşullarına 

uygun hareket etmeleri gerekir. 

7. Gelir seviyesi yüksek olan kişiler ile daha fazla iletişime geçilerek 

tasarruflarını atıl bırakmamaları istenebilir. Bu kişilere, faizsiz bir 

şekilde kazanca ortak olacaklarına ve aynı zamanda ekonomiye katkı 

sağlayacaklarına yönelik, gerek yazılı gerekse görsel medyada daha 

fazla reklam verilmesi önerilmektedir. 
 

Yapılan bu araştırma belirli bir zamanda ve yalnızca bir ilde 

yapılması nedeniyle kısıtlılığa sahiptir. Çalışmada yalnızca katılım bankası 

müşterilerinden elde edilen veriler ile analiz yapılmış konvansiyonel 

bankaların müşterileri örnekleme dâhil edilmemiştir. Araştırmacılara 

yapacakları çalışmalarında hem konvansiyonel bankaların hem de katılım 
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bankalarının müşterilerine ulaşarak daha geniş evren ve örneklemde müşteri 

tercihlerini incelemeleri ve bu bulguların katılım bankalarının pazar payına 

etkisinin araştırılması önerilmektedir.   
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GİRİŞ 

İnternet teknolojileri ve bilgi sistemlerinin son yıllardaki hızlı gelişimi 

ile beraber mobil internet kullanımı artmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 

dünyada 4,67 milyar kişi mobil internet kullanmakta bu rakam 10 yıl öncesine 

göre 4,5 kat artmıştır (Statista, 2022a). Mobil internetin yıllara göre bu artan 

kullanımı, akıllı mobil cihazların popüler olmasına neden olmuştur. 2021 

yılında, son 5 yıla göre ikiye katlayarak 6,25 milyar kişi akıllı cep 

telefonlarına sahip olmaktadır (Statista, 2022b). Akıllı cep telefonları ve 

tabletler gibi akıllı cihazların her yıl daha da yaygınlaşması, yazılım 

ekiplerinin bu cihazlara uygun mobil uygulamalar geliştirmesine sebep 

olmuştur. Apple App Store’da 1,96 milyar, Google Play Store’da 2,87 milyar 

adet mobil uygulama mevcuttur (BuildFire, 2022). Milyarları aşan mobil 

uygulama sayıları, firmaların tüketicilerin markalarına olan bağlılığı 

arttırmaya ve satın alma niyetini geliştirmeye olan ilgisinden 

kaynaklanmaktadır (Bellman vd., 2011). 

Yazılımcılar ve hizmet kuruluşları tarafından yakın zamanda 

geliştirilen en popüler mobil uygulamalar arasında mobil yemek siparişi 

uygulamaları (MOYESU) yer almaktadır. Akıllı telefonların hızla 

benimsenmesi ve ardından MOYESU’nın gün geçtikçe geliştirilmesi, 

müşterilerin bir markayla etkileşim kurma biçimlerini değiştirmektedir. Dijital 

teknolojinin yükselişiyle beraber tüketicinin restoranı aradığı, yemek sipariş 

ettiği ve ardından restoranın yemeği getirmesini beklediği geleneksel 

modelden müşterilerin yakındaki tüm restoranları tanımladığı, menüyü 

taradığı, tercih ettikleri mutfağı seçtikleri ve bu işlemleri bir parmak 

dokunuşuyla tamamladıkları MOYESU’nı kapsayan modele geçilmiştir 

(Kapoor ve Vij, 2018). Tüketiciler, MOYESU aracılığıyla diledikleri bir 

restoranı çevrimiçi arayabilmekte, alternatif restoran tekliflerini 

karşılaştırabilmekte, diledikleri ürünü satın alabilmekte ve satın aldığı ürünle 

ilgili duygularını yorum olarak yazabilmektedirler (Al Amin vd., 2020). 

Türkiye’de 16-74 yaş grubundaki bireylerin %88,5’i mobil geniş bant 

bağlantı ile internete erişmektedir (TUIK, 2021). 2018 yılı itibarıyla 

Türkiye'de 42 milyon birey akıllı telefon kullanmakta iken bu sayı 2021 

yılında 52,9 milyon kullanıcıya ulaşmış, 2023 yılında ise 56,4 milyon 

kullanıcıya ulaşması beklenmektedir (Statista, 2022c). Avrupa Birliği üye 

ülkelerine göre daha fazla Türkiye’de genç nüfus – popülasyon oranının 

olması, tüketicilerin artan satın alma kapasiteleri, yoğun çalışma saatleri ve 

teknolojiye olan bağımlılıkları onların yoğun şekilde MOYESU’nı 

kullanmasına neden olmuştur (TUIK, 2022). Türkiye’deki popüler 
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MOYESU’nda Trendyol Yemek 50 milyon üzerinde, Yemeksepeti ve Getir 

Yemek 10 milyon üzerinde Google Play’de kullanıcılar tarafından 

indirilmiştir. 

MOYESU’na Türkiye ve diğer ülkeler tarafından yüksek eğilimler 

olsa da, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından müşterilerin ağızdan 

ağıza davranışı ve algılanan değer gibi bu uygulamalarla ilgili konuları tam 

olarak araştırmamışlardır. Sınırla sayıda olan MOYESU hakkındaki 

araştırmalar tüketicilerin bu hizmetleri kabulü ve benimsemesi üzerine 

olmuştur (Okumus vd., 2018; Palau-Saumell vd., 2019; Al Amin vd., 2020; 

Alalwan, 2020). Bu çalışma MOYESU’nda kullanıcıların ağızdan ağızda 

iletişime etki eden faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma fiyat 

tasarrufu yönelimi, zaman tasarrufu yönelimi, çevrimiçi puanlar, algılanan 

promosyonlar, algılanan değer ve ağızdan ağıza iletişim değişkenlerini içeren 

model kurarak, diğer araştırmalardan ayrılmaktadır. Bu araştırmanın ele aldığı 

kilit soru, MOYESU’nın müşteri deneyimi üzerindeki ağızdan ağıza iletişim 

ve algılanan değer açısından etkisi ile ilgilidir. Bu soruyu yanıtlamak için bu 

çalışma, hem MOYESU’nın çoğu özelliğiyle ilgili boyutları kapsayabilecek 

hem de Türk müşterilerin bakış açısından en önemli yönleri ele alabilecek bir 

model önermektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Mobil Yemek Siparişi Uygulamaları (MOYESU) 

MOYESU akıllı mobil cihaz kullanıcılarının restoranlara erişmek, 

yemek menülerini görüntülemek, yemek siparişi vermek ve restoran personeli 

ile herhangi bir fiziksel etkileşime girmeden ödeme yapmak için indirdiği ve 

kullandığı mobil uygulamalar olarak tanımlanabilmektedir (Alalwan, 2020). 

Bu uygulamaları kullanarak müşteriler, herhangi bir yer ve zaman kısıtlaması 

olmadan çok çeşitli restoranlardan arzu ettikleri yemeklerine daha kolay ve 

etkili bir şekilde sipariş verebilirler. MOYESU’nda birinci grup Pizza Hut, 

McDonalds, Domino's Pizza, Kentucky Fried Chicken ve benzeri fast food 

zincirleri gibi işletmelerin kendi geliştirdikleri mobil uygulamalar olurken 

ikinci grup çok çeşitli restoranlar için teslimat hizmetleri sağlayan 

Yemeksepeti, Getir Yemek, Trendyol Yemek gibi mobil uygulamalardan 

oluşmaktadır (Yeo vd., 2017). 

Al Amin (2020) MOYESU’nda kullanıcının devamlı kullanım 

niyetini etkileyen faktörler üzerinde çalışmış, beklenti teyidi ve algılanan 

kullanışlılığın tutum üzerinde, tutumun e-tatmin üzerinde, e-tatminin devamlı 

kullanım niyeti üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dirsehan ve 



177 |  SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

Cankat (2021) MOYESU’ndan elde edilen tatminin restoran marka tatmini ve 

restoran marka sadakati üzerinde etkisi olduğu bulgusunu ortaya çıkarmıştır. 

Alalwan (2020) Birleşik Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisi 2 (UTAUT2) 

kullanarak geliştirdiği modelde MOYESU’nda çevrimiçi inceleme, çevrimiçi 

derecelendirme, çevrimiçi izleme, performans beklentisi, hedonik motivasyon 

ve fiyat değeri değişkenlerinin e-memnuniyeti ve yeniden kullanım niyeti 

pozitif ve anlamlı olarak etkilediği bulgusuna ulaşmıştır. Palau-Saumell vd. 

(2019) MOYESU üzerine yaptığı çalışmada UTAUT2 bağımsız değişkenlerin 

ve algılanan güvenilirliğin kullanım niyeti üzerinde etkisi olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Ağızdan Ağıza İletişim 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim internet üzerinden yayılan herhangi 

şirket veya onunla ilişkili ürünler hakkında farklı müşteri grupları tarafından 

yapılan olumlu veya olumsuz ifadelerdir (Hennig-Thurau vd., 2004). 

Kişilerarası iletişim, ticari iletişimden daha etkilidir, çünkü diğer tüketiciler 

tarafından üretilen bilgiler ticari çıkarlara dayalı değildir ve bu nedenle şirket 

tarafından oluşturulan bilgilerden daha güvenilir olarak kabul edilmektedir 

(Brown vd., 2007). Elektronik ağızdan ağıza iletişim, geleneksel ağızdan 

ağıza iletişime göre daha kişisel olmayan ve genel yapıdadır. Geleneksel 

ağızdan ağıza iletişimde bilgiyi alan taraf, bilgiyi gönderen tarafı tanırken ve 

bilgi her iki taraf mevcut bulunurken konuşarak yayılırken elektronik ağızdan 

ağıza iletişim de blog gönderileri, videolar, çevrimiçi ürün incelemeleri, 

inceleme sitelerinde yayınlanan görüşler, sanal topluluklarda ve sosyal 

ağlarda çevrimiçi konuşmalar gibi anonim yapının hâkim olduğu iletişimi 

kapsamaktadır (Flavian vd., 2020).  

Restoran çalışmaları kapsamında, Van Vaerenbergh ve Holmqvist 

(2014), restoranların ağızdan ağıza pazarlama niyetlerini açıklayan dil 

farklılığı, fiyat algıları, gıda kalitesi ve güvenilirliği, algılanan çalışan 

duyarlılığı ve fiziksel tasarım ve görünüm beş faktör önermiştir. Verkijika ve 

De Wet (2019) mobil uygulamalarda tatmin ve keyif değişkenlerinin ağızdan 

ağıza iletişim niyetlerini etkilediği tespit etmişlerdir. Wang vd. (2019) 

MOYESU hakkında yaptıkları çalışmada algılanan değerin ve kullanıcı 

tatmininin elektronik ağızdan ağıza iletişimi etkilediği bulgusuna 

ulaşmışlardır. Belanche vd. (2020) çalışmasında yemek dağıtım sektöründe 

mobil uygulama kullanımı ve ağızdan ağıza iletişimi araştırmıştır. Analizleri 

sonucunda tutumun, öznel normların, güvenliğin ve kullanım niyetinin 

ağızdan ağıza iletişimi etkilediği tespit edilmiştir. 
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Fiyat Tasarrufu Yönelimi 

Tüketiciler fiyat indirimleri yoluyla fiyat tasarrufu ararlar çünkü 

kullanıcılar bu indirimler yoluyla tasarruf edebilecekleri para miktarıyla 

ilgilenirler (Darke vd., 1995). Fiyat tasarrufu yönelimi sadece parasal tasarruf 

faktörünü dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda bir ürünü satın almak veya 

bir hizmeti kullanmak için herhangi bir ek maliyete katlanmaması açısından 

da değerlendirilmektedir (Escobar-Rodríguez ve Carvajal-Trujillo, 2014). Bu 

araştırmada fiyat tasarrufu yönelimi, MOYESU kullanıcıları tarafından elde 

edilen ekonomik faydaları ifade etmektedir; başka bir deyişle, teknolojilerin 

kullanımı, tüketicilerin bir ürün veya hizmeti daha düşük bir fiyata elde 

etmelerini sağlamaktadır. MOYESU üzerine yapılan geçmiş çalışmada fiyat 

tasarrufu eğiliminin davranışsal niyeti etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Palau-

Saumell vd., 2019). Yeo vd. (2019) çevrimiçi yemek teslimatı hizmetlerinde 

fiyat tasarrufu yöneliminin kolaylık motivasyonunu ve kullanım sonrası 

kullanışlılığı etkilediğini tespit etmişlerdir. Wang vd. (2019) MOYESU 

kapsamında yaptıkları çalışmada bir satıcı tarafından diğer satıcılara kıyasla 

teklif edilen algılanan parasal fiyatın düşmesiyle müşterinin algıladığı 

değerinin artacağını ifade etmişlerdir. Bu çalışmalara dayalı olarak aşağıdaki 

hipotez oluşturulmuştur: 

H1: Fiyat tasarrufu yönelimi ile algılanan değer arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Zaman Tasarrufu Yönelimi 

Zaman tasarrufu yönelimi bir işi yapmak için en az zamanı 

kullanmakla ilgilidir (Yeo vd., 2019). Bir müşteri, zamandan tasarruf 

edebildiği, çabaları azaltabildiği ve genişletilmiş mağaza saatleri sunabildiği 

için çevrimiçi alışverişi yararlı olarak görmektedir (Chiu vd., 2014). Eriksson 

ve Nilsson (2007), tüketicilerin çevrimiçi bankacılık ve ödeme sistemlerini 

kullanmaktan elde ettikleri kolaylık nedeniyle zaman tasarrufu boyutunun 

kullanım sonrası kullanışlılık üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu öne 

sürmüştür. Yeo vd. (2019) çevrimiçi yemek teslimatı hizmetlerinde zaman 

tasarrufu yöneliminin kolaylık motivasyonunu ve kullanım sonrası 

kullanışlılığı etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Palau-Saumell vd. (2019) 

MOYESU’nın tüketicilerin arzu ettikleri veya uygun bir restoranı daha hızlı 

ve/veya verimli bir şekilde bulmasını sağladığından, bu tür beklentilerin 

restoranını kullanma niyetlerini etkilediğini ifade etmişlerdir. Cho vd. (2019) 

yemek dağıtım uygulamalarında zaman tasarrufuna bağlı kolaylığın 
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tüketicilerin algılanan değerini arttırdığını ifade etmiştir. Bu bilgiler ışığında 

aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 

H2: Zaman tasarrufu yönelimi ile algılanan değer arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Çevrimiçi Puanlar 

Çevrimiçi değerlendirme bir ürün veya hizmetin farklı özelliklerine 

ilişkin ortalama değerlendirmesini gösterir (Filieri, 2015). Müşteriler, 

çevrimiçi bir yorum göndermenin yanı sıra, beş puanlık veya yedi puanlı bir 

Likert ölçeği kullanarak alışveriş deneyimlerini sayısal olarak 

derecelendirebilmektedirler. Bu tür derecelendirmeler, müşterilerin, bu tür 

ürünleri ve hizmetleri daha önce denemiş olan diğer müşteriler tarafından 

kalite, fiyat, teslimat hızı gibi faktörlere dayanarak yaptıkları sayısal olarak 

değerlendirilmiş puanlardan fayda sağlamasına neden olmaktadır (King vd., 

2014). Alalwan (2020) MOYESU üzerine müşteri e-tatmini ve yeniden 

kullanım niyetini etkileyen faktörlerin ampirik bir çalışmasını 

gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda çevrimiçi puanların e-tatmini ve 

yeniden kullanım niyetini etkilediğine ulaşılmıştır. Bu nedenle, bir müşterinin 

çevrimiçi puanlarından yüksek düzeyde faydacı değer algılarsa, 

MOYESU’nın algılanan değerinin daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. 

Bu doğrultuda aşağıdaki hipotez sunulmuştur: 

H3: Çevrimiçi puanlar ile algılanan değer arasında pozitif ve anlamlı 

bir ilişki vardır. 

Algılanan Promosyonlar 

Algılanan promosyonlar, mobil uygulamalarının sunduğu satış 

promosyonlarını müşterinin algılama derecesi olarak tanımlanmaktadır. 

Promosyon çeşidi olan kuponlar fiziksel posta yoluyla teslim edildiğinde, 

müşterilerin zarfları açmaları, kuponları kesmeleri ve geri ödeme için 

perakendecilere getirmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan kolaylık sunan 

mobil kuponlar ile tüketiciler cep telefonlarını rutin olarak taşıdıklarından 

dolayı çoğu durumda cep telefonlarından kupon almak fazla çaba 

gerektirmemektedir (Dickinger ve Kleijnen, 2008). Wang vd. (2019) 

MOYESU kapsamında yaptıkları çalışmada algılanan promosyonların 

algılanan değeri ve müşteri tatminini pozitif olarak etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. MOYESU sık sık mobil kuponlar sunduğunda, tüketiciler 

beklenen referans fiyattan daha az ödeme eğiliminde olacağı ve onların 
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algıladıkları değerin yükseleceği ifade edilebilmektedir. Bu bilgiler 

doğrultusunda oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir: 

H4: Algılanan promosyonlar ile algılanan değer arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Algılanan Değer 

Algılanan değer, elde edilen algılanan faydalar ile tüketici tarafından 

yapılan algılanan fedakarlıklar arasındaki oran olarak 

kavramsallaştırılmaktadır (Zeithaml, 1988). Algılanan değer, ilgili faydalar ve 

fedakarlıklar arasındaki etkileşimler olarak algılanan tüm göze çarpan verme 

ve alma bileşenlerinin bir takası olarak kabul edilmektedir (Sweeney ve 

Soutar, 2001). De Matos ve Rossi (2008), Keiningham vd. (2007) ağızdan 

ağızda iletişimi etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında algılanan değer ve 

ağızdan ağıza iletişim arasında ilişki elde etmişlerdir. Wang vd. (2019) 

MOYESU kapsamında yaptıkları araştırmada algılanan değerin ağızdan ağıza 

iletişimi etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır. Bu çalışmalardan yola çıkarak 

aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 

H5: Algılanan değer ile ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
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Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini Türkiye’de MOYESU’nı kullanan ve 18 yaşından 

büyük tüketiciler oluşturmaktadır. İlgili evrenin hepsine ulaşmak maliyet ve 

zaman açısından zor olduğundan dolayı örnekleme yöntemlerinden kolayda 

örnekleme tercih edilmiştir. Örneklem büyüklüğü için MOYESU’nı kapsayan 

ölçekteki madde sayısının en az on katı büyüklüğündeki katılımcı sayısına 

ulaşılmaya çalışılmıştır (Hair vd., 2010). Bu tavsiyeden yola çıkılarak 

toplamda 420 kişiye anket formu dağıtılmış ve eksik cevap veren 28 

katılımcının cevapları analiz dışına çıkartılmıştır. Araştırma verilerinin nihai 

analizleri 392 adet anket sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 

Anketin ilk kısmında katılımcıların cinsiyeti, yaş aralığı, en çok kullandıkları 

MOYESU ve uygulama kullanım süresi bilgileri toplanmıştır. Anketin ikinci 

kısmında fiyat tasarrufu yönelimi, zaman tasarrufu yönelimi, çevrimiçi 

puanlar, algılanan promosyonlar, algılanan değer ve ağızdan ağıza davranışı 

değişkenleri ifadeleri hakkında kullanıcılarının değerlendirmeleri elde 

edilmiştir. Araştırmada fiyat tasarrufu yönelimi ölçeği için Escobar-Rodríguez 

ve Carvajal-Trujillo (2013) çalışmasından, zaman tasarrufu yönelimi ölçeği 

için Alreck ve Settle (2002) çalışmasından, çevrimiçi puanlar ölçeği için 

Filieri (2015) çalışmasından, algılanan promosyonlar ölçeği için Dickinger ve 

Kleijnen (2008) çalışmasından, algılanan değer ölçeği için Wang (2008) 

çalışmasından ve ağızdan ağıza iletişim ölçeği için Cheung ve Lee (2010) 

çalışmasından faydanılmıştır. Ölçeklerdeki tüm maddeler 7’li Likert 

tipindedir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan katılımcıların %51,28’i (n=201) erkeklerden, 

%48,72’si (n=191) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların yaşa göre 

dağılımına bakıldığında; %23,72’sinin (n=93) 18-29 yaş aralığında, 

%21,43’nün (n=84) 30-39 yaş aralığında, %25,77’sinin (n=101) 40-49 yaş 

aralığında, %17,60’ının (n=69) 50-59 yaş aralığında olduğu ve %11,48’inin 

(n=45) 60 yaşından büyük olduğu görülmektedir. Katılımcıların en çok 

kullandıkları MOYESU incelendiğinde %35,97’sinin (n=141) Getir Yemek, 

%30,87’sinin (n=121) Trendyol Yemek, %23,72’sinin (n=93) Yemeksepeti ve 

%9,44’ünün (n=37) diğer mobil uygulamaları kullandığı belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılanların MOYESU’nı kullanma süreleri incelendiğinde; 

%17,60’ı (n=69) 0-2 yıl aralığında, %20,92’si (n=82) 2-4 yıl aralığında, 
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%13,78’i (n=54) 4-6 yıl aralığında, %22,45’ı (n=88) 6-8 yıl aralığında, 

%25,26’sı (n=99) 8 yıl ve üstü aralığında olduğu tespit edilmiştir. 

Keşfedici faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

değerinin 0,836 çıkması ve Bartlett küresellik testinin anlamlı olması (χ2= 

5453,633; p=0,000) maddelerin faktör analizi yapmak için uygun olduğunu 

göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda altı faktör elde edilmiş ve toplam 

açıklanan varyans %82,140 olarak bulunmuştur. İlgili altı alt boyunun faktör 

ağırlıkları 0,818 ile 0,981 arasında bulunmuştur. Ölçeklerin dağılım 

normalliğini incelemek için basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanmış, ilgili 

değerlerin Tabachnick ve Fidell (2013) tarafından tavsiye edilen -1,5 ile +1,5 

aralığında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre model uyum indeks 

değerlerinden AGFI değerinin kabul edilebilir uyum aralığında, diğer 

değerlerin mükemmel uyum indekslerinde içerisinde olduğu tespit edilmiştir 

(χ2 /df=1,122; GFI=0,962; AGFI=0,947; NFI=0,972; CFI=0,997; 

RMSEA=0,018). Tablo 1’de doğrulayıcı faktör analiz sonuçları verilmiştir. 

Yakınsak geçerliliği için ölçeklerin standardize regresyon katsayılarına, 

ortalama açıklanan varyans (AVE) ve birleşik güvenilirlik değerlerine (CR) 

bakılmıştır. Standardize regresyon katsayıları 0,727-0,960 aralığında, AVE 

değerleri 0,717-0,854 aralığında, CR değerleri 0,883-0,960 değerleri arasında 

almış, ilgili değerlerin sırasıyla Hair vd. (2013) tarafından tavsiye edilen 0,7, 

0,5 ve 0,7 değerlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İlgili faktörlerin 

Cronbach Alpha değerleri, Nunnally (1978) tarafından tavsiye edilen 0,7 

değerini aştığı için ölçeklerin güvenilirliği sağlanmıştır. Ayrışma benzerliği 

için Fornell ve Larcker (1981) kriteri uygulanmış araştırmada yer alan AVE 

değerlerinin karakökünün, yapılar arasındaki korelasyonlardan yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör 
Cronbach's 

Alpha 
CR AVE 

Fiyat Tasarrufu Yönelimi 0,853 0,910 0,771 

Zaman Tasarrufu Yönelimi 0,946 0,960 0,859 

Çevrimiçi Puanlar 0,806 0,883 0,717 

Algılanan Promosyonlar 0,867 0,920 0,795 

Algılanan Değer 0,931 0,950 0,864 

Ağızdan Ağıza İletişim 0,918 0,943 0,848 
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Yapısal modelin, Hu ve Bentler (1999) tarafından tavsiye edilen 

model iyi uyum değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. (χ2 /df=1,101; 

GFI=0,961; AGFI=0,948; NFI=0,972; CFI=0,997; RMSEA=0,016). Yapısal 

model sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotez İlişki Katsayı p Sonuç 

H1 FTY -> ADE 0,243 0,000 Desteklendi 

H2 ZTY -> ADE 0,225 0,000 Desteklendi 

H3 ÇPU -> ADE 0,289 0,000 Desteklendi 

H4 APR -> ADE 0,106 0,031 Desteklendi 

H5 ADE -> AAİ 0,575 0,000 Desteklendi 
 

Yapısal model sonuçları incelendiğinde fiyat tasarrufu yöneliminin 

(β=0,243; p<0,001), zaman tasarrufu yöneliminin (β=0,225; p<0,001), 

çevrimiçi puanların (β=0,289; p<0,001) ve algılanan promosyonların 

(β=0,106; p<0,05) algılanan değer üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Ayrıca algılanan değer ve ağızdan ağıza iletişim arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (β=0,575; p<0,001). Şekil 2’de yapısal 

analizin sonuçları gösterilmektedir. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmanın amacı MOYESU’nda fiyat tasarrufu yönelimi, zaman 

tasarrufu yönelimi, çevrimiçi puanlar, algılanan promosyonlar, algılanan 

değer ve ağızdan ağıza iletişim değişkenleri ilişkisinin belirlenmesidir. Bu 

amaç doğrultusunda Türkiye’de MOYESU’nı geçmişte kullanmış 392 

kullanıcının katılımıyla araştırma gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın ilk hipotezine göre fiyat tasarrufu yönelimi algılanan 

değeri pozitif olarak etkilemektedir ve bulgu Yeo vd. (2019), Wang vd. 

(2019) çalışmaları ile benzerlikler göstermiştir. Farklı MOYESU 

hizmetlerinin fiyatlarını kullanarak tasarruf eden ve farklı MOYESU’nda ucuz 

yemek fırsatları aramayı seven tüketicilerin algıladıkları değer yüksek 

olacaktır. 

Zaman tasarrufu yönelimi ile algılanan değer kavramlarının ilişkili 

olup olmadığının tespit edilmesi hedefiyle yapılan analizler sonucunda zaman 

tasarrufu yönelimi ile algılanan değer ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bu bulgu Cho vd. (2019) çalışması ile paralellik 

göstermiştir. Satın alma sürecinde MOYESU’nı kullanmanın çok faydalı 

olduğuna inanan ve MOYESU hizmetlerini kullanmanın satın alma sürecinde 

işleri daha hızlı gerçekleştirmesine yardımcı olduğunu düşünen tüketiciler, 

ilgili hizmetlerden aldıkları değerleri yüksek olarak algılayacaktır. 

Çevrimiçi puanlar ile algılanan değer ilişkisinin saptanması için 

yapılan analizler neticesinde ilişkilinin anlamlı olduğu saptanmış ve bu bulgu 

Alalwan (2020) çalışması ile benzerlik göstermiştir. MOYESU’nda sağlanan 

müşteri puanları, ürün hakkında tüketicinin bilgi edinmesine yardımcı olduğu 

zaman ve MOYESU’nda sağlanan müşteri puanları, ürün özelliklerinin 

kalitesine ilişkin tüketici anlayışını geliştirdiği zaman bireyin algıladığı değer 

yüksek olacak ve bu uygulamanın ürününü/hizmetini iyi bir satın alma olarak 

kabul edecektir. 

Araştırma da algılanan promosyon ile algılanan değer değişkenlerinin 

ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiş ve bu bulgu Wang vd. 

(2019) çalışması ile benzerlik göstermiştir. MOYESU’nın sıklıkla mobil 

kuponlar sunması ve bu uygulama tarafından sunulan tanıtım faaliyetlerinin 

tüketici ihtiyaçlarını karşılaması bu uygulamanın ürününün/hizmetinin, 

bireyin parasının karşılığının iyi bir değer olmasına neden olmaktadır. 

Araştırmada algılanan değer ve ağızdan ağıza iletişim arasında 

anlamlı ve güçlü bir ilişkinin ortaya çıkması son hipotezde göze çarpan sonuç 

olmaktadır. Araştırmadan elde edilen bu bulguyu destekleyen çalışmalara 

literatürde rastlanmaktadır (De Matos ve Rossi, 2008; Keiningham vd., 2007; 
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Wang vd., 2019). MOYESU’nın ürün/hizmet fiyatının kabul edilebilir olması 

ve MOYESU’nın ürününün/hizmetinin tüketicinin harcadığı parasının 

karşılığı için iyi bir değer olması tüketicinin mobil uygulamayı diğer 

kullanıcılara tavsiye etmesine neden olacaktır. 

MOYESU hizmet sağlayıcılarına ve restoranlara kimi tavsiyeler 

sunulmaktadır. İlk olarak restoranlar tüketicilerin harcadığı paraları için daha 

iyi bir değer sunmalıdır. Ayrıca tüketicilerin MOYESU’nda yemek alımının 

mümkün olan en kısa sürede ilgili servisleri kullanılarak yapılması için 

kullanıcıya kısa yollar, restoran arama – siparişi tamamla aşamalarının 

mümkün olabilecek en kısa şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

MOYESU’nda verilen müşteri puanları, tüketiciler açısından ürün 

özelliklerinin kalitesini değerlendirmek için faydalı olacağı için restoranlar 

müşteriye üstün müşteri değeri sunmalıdır. Restoranlar tarafından sık sık 

mobil kuponlar sunulmalı ve MOYESU tarafından sunulan tanıtım faaliyetleri 

müşteri ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Son olarak da restoranlar 

tarafından MOYESU’ndaki ürün fiyatları kabul edilebilir düzeyde 

ayarlanması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde yoğun rekabet ortamının bir sonucu olarak karĢımıza 

çıkan ürün yerleĢtirme, etkin bir pazarlama iletiĢimi aracıdır. Geleneksel 

reklama alternatif olduğu düĢünülen bu araç, günümüzde TV dizilerinden 

sinemaya, romanlardan sosyal medyaya daha birçok kullanım alanına sahiptir. 

Ürün yerleĢtirme stratejileri, birçok firma tarafından pazarlama tekniği olarak 

sıklıkla kullanılmaktadır. Ürün yerleĢtirmenin yaygın bir Ģekilde kullanıldığı 

alanlardan biri TV dizileridir.  

Geleneksel reklama alternatif olarak ortaya çıkan ürün yerleĢtirme 

uygulamaları, geliĢen teknolojinin de desteğiyle birçok mecrada kendine 

kullanım alanı bulan bir pazarlama iletiĢimi aracıdır. Ġlk olarak beyaz perdede 

uygulanmaya baĢlanan ürün yerleĢtirme stratejileri, ardından radyo ve 

televizyonda kullanılmıĢtır. Ürün yerleĢtirme uygulamaları günümüzde 

geliĢen teknolojinin de vasıtasıyla geleneksel medya kapsamını aĢarak internet 

temelli yeni medya alanında da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Pazarlama 

biliminde önemli ve popüler konu baĢlıklarından biri olarak yer eden bu 

uygulamalar, pazarlama bilimi baĢta olmak üzere birçok alanda akademik 

çalıĢma ile araĢtırılmıĢtır.  

Ürün yerleĢtirme ile ilgili literatür incelendiğinde; ürün yerleĢtirme 

uygulamaları ile satın alma niyeti arasında iliĢki olup olmadığını ölçmeye 

yönelik birçok akademik çalıĢmanın bulunduğu belirlenirken (Baker ve 

Crawford, 1995; Morton ve Friedman, 2002; Nelson vd. 2004; Çildir, 2012; 

BaĢgöze ve Kazancı, 2014; Serin, 2014; Kara, 2016) bu iliĢkide aracılık 

rolüne sahip olabilecek olan parasosyal etkileĢim  kavramının, literatürde ürün 

yerleĢtirme ve satın alma niyeti ile çok az çalıĢıldığı tespit edilmiĢtir (Kim vd. 

2015; Dias vd. 2016; Akıncı ve Çakır, 2017). Literatürdeki bu boĢluğu 

kapatmak ve literatüre farklı bir bakıĢ açısı kazandırmak için davranıĢ 

bilimlerinin güncel ve önemli araĢtırma konularından biri olan parasosyal 

etkileĢim kavramı araĢtırmaya dâhil edilmiĢtir. Ürün yerleĢtirme 

uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığı TV dizileri, parasosyal etkileĢimin 

en güçlü kurulduğu televizyon programlarından biridir. 

En genel ifadeyle parasosyal etkileĢim, izleyicilerin medya 

karakterleriyle kurdukları tek taraflı bir iliĢkidir (Cohen, 1999). Parasosyal 

etkileĢim, 1950’li yılların sonlarından beri yabancı literatürde kullanılan bir 

kavram olmasına rağmen Türkçe literatürde çok az çalıĢmaya konu olmuĢtur. 

Mevcut araĢtırmada, pazarlama ile psikoloji bilimi kesiĢiminden 

yararlanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarının, pazarlama uzmanlarının iletiĢim ve 
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ikna stratejileri çalıĢmalarına yol gösterici olacağı ve bu açıdan da çalıĢmanın 

faydalı olacağı düĢünülmektedir. 

AraĢtırmanın konusu; ürün yerleĢtirme uygulamalarının satın alma 

niyeti üzerindeki etkisinde parasosyal etkileĢimin rolüdür. AraĢtırmanın 

amacı, televizyonda yayınlanan dizilerde kullanılan ürün yerleĢtirmelerin, 

satın alma niyeti üzerindeki etkisinde parasosyal etkileĢimin aracılık rolü olup 

olmadığını tespit etmektir. 

1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

1.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

AraĢtırmanın modeli ġekil 1’de belirtilmiĢtir: 

      

                                      

 

 

 

 

  

Şekil 1: AraĢtırmanın Modeli 

 

Ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum ile satın alma niyetinin birlikte ele 

alındığı akademik çalıĢmalar incelendiğinde; Baker ve Crawford (1995), 

Morton ve Friedman (2002), Nelson, Keum ve Yaros (2004), BaĢgöze ve 

Kazancı (2014), Kara (2016) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmalar 

sonucunda, ürün yerleĢtirmeye yönelik tutumun satın alma niyeti üzerinde 

etkisi olduğu tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırma sonuçlarından yola çıkarak H1 

hipotezi aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur. 

H1: Ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum ile satın alma niyeti arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

Ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum ile parasosyal etkileĢimin ve 

parasosyal iliĢkinin birlikte ele alındığı akademik çalıĢmalar incelendiğinde; 

Dias ve arkadaĢları (2016) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırma sonucunda, 

Parasosyal 

EtkileĢim 

Ürün 

YerleĢtirmeye 

Yönelik Tutum 

Satın Alma 

Niyeti 
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ürün yerleĢtirmeye yönelik tutumun parasosyal iliĢki üzerinde etkisi olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırma sonuçlarından yola çıkarak H2 hipotezi 

aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur. 

H2: Ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum ile parasosyal etkileĢim 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Parasosyal etkileĢim ile satın alma niyetinin birlikte ele alındığı 

akademik çalıĢmalar incelendiğinde; Akıncı ve Çakır (2017), Kim ve 

arkadaĢları (2015) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmalar sonucunda, 

parasosyal etkileĢimin satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu araĢtırma sonuçlarından yola çıkarak H3 hipotezi aĢağıdaki gibi 

oluĢturulmuĢtur. 

H3: Parasosyal etkileĢim ile satın alma niyeti arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır. 

AraĢtırmanın konusu ve amacı ile ilgili akademik çalıĢmalar 

incelendiğinde; ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum, satın alma niyeti ve 

parasosyal etkileĢimi birlikte içeren kapsamlı bir çalıĢmanın literatürde 

bulunmadığı fark edilmiĢtir. Literatürde ayrı ayrı değiĢkenlerin ele alınarak iki 

değiĢkenli iliĢkilerin tespit edildiği çalıĢmaların bulunduğu bilinmektedir. 

Ancak bağımsız değiĢkenin “ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum”, bağımlı 

değiĢkenin “satın alma niyeti”, aracı değiĢkenin “parasosyal etkileĢim” olduğu 

ve ilk iki değiĢken arasındaki iliĢkide parasosyal etkileĢimin aracılık rolünün 

incelendiği çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  

Aracı değiĢken, bağımsız değiĢkenin etkisini bağımlı değiĢkene ileten 

ya da aracılık eden değiĢenlere istatistikte verilen bir isimdir. Aracı değiĢken, 

bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerindeki etkisini açıklamaya yardım 

etmektedir (Baron ve Kenny’den akt. Gürbüz ve ġahin, 2018: 284). 

Mevcut çalıĢmada aracılık modelinin testinde Baron ve Kenny (1986) 

yöntemine baĢvurulmuĢtur. Söz konusu yönteme göre aracılık testinin 

yapılabilmesi için bazı kriterlerin sağlanması gerekmektedir (Baron ve 

Kenny’den akt. Gürbüz ve ġahin, 2018: 285): 

- Bağımlı değiĢkenle bağımsız değiĢken arasında, bağımsız 

değiĢkenle aracı değiĢken arasında ve aracı değiĢkenle bağımlı değiĢken 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkinin bulunması gerekmektedir 

(Baron ve Kenny’den akt. Gürbüz ve ġahin, 2018: 285). 
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- Bağımsız değiĢkenle aracı değiĢken birlikte regresyon analizine tabi 

tutulduğunda, bağımsız değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında anlamlı 

olmayan iliĢki tespit edilirse tam aracılık etkisi, bağımsız değiĢkenle bağımlı 

değiĢken arasındaki iliĢkide azalma gerçekleĢirse kısmi aracılık etkisi ortaya 

çıkmaktadır (Baron ve Kenny’den akt. Gürbüz ve ġahin, 2018: 285). 

Akıncı ve Çakır (2017) ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum yerine ürün 

yerleĢtirme farkındalığı üzerinde durulduğu dikkat çekmiĢtir. Ayrıca 

araĢtırmada, mevcut araĢtırmanın değiĢkenlerine benzer Ģekilde satın alma 

niyeti ve parasosyal etkileĢim değiĢkenlerinin kullanıldığı belirlenmiĢtir. 

Bunlara ek olarak; satın alma davranıĢı, marka tutumu ve marka yerleĢtirme 

farkındalığı ölçeklerinin de Akıncı ve Çakır tarafından araĢtırmada 

kullanıldığı tespit edilmiĢtir.  

H1, H2 ve H3 hipotezleri oluĢturulurken yararlanılan araĢtırmaların 

(Baker ve Crawford, 1995; Morton ve Friedman, 2002; Nelson vd. 2004; 

BaĢgöze ve Kazancı, 2014; Kara, 2016; Dias ve arkadaĢları, 2016; Akıncı ve 

Çakır, 2017; Kim ve arkadaĢları, 2015) sonuçları da göz önünde 

bulundurularak literatüre yeni bir bakıĢ açısı kazandırmak amacıyla H4 

hipotezi aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur. 

H4: Ürün yerleĢtirmenin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde 

parasosyal etkileĢimin aracılık rolü vardır. 

1.2. Araştırmanın Örneklemi 

AraĢtırma çerçevesince belirlenen ana kütlenin büyüklüğünden ve 

araĢtırma için ayrılan sürenin kısıtlı olmasından dolayı araĢtırmada örnekleme 

baĢvurulmuĢtur. Kullanılan örnekleme yöntemi, kolayda örneklemedir. 

Üniversite öğrencilerini ele alan çalıĢmada EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 

Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi’nin 2018-2019 yılı bahar döneminde eğitim-

öğretim gören 600 öğrenciden yüz yüze anket ile veriler toplanmıĢtır. 

Toplanan 600 anket incelendiğinde; cevaplayıcıların 84’ünün TV dizisi 

izlemediği veya dizileri televizyon dıĢındaki mecralardan izlediği için ankette 

ilk soru olarak yer alan “TV dizileri izler misiniz?” sorusuna “Hayır” cevabı 

vererek anketi sonlandırdığı belirlenmiĢtir. Ayrıca toplanan 40 anket de eksik 

ve hatalı doldurulması sebebiyle analiz dıĢı bırakılmıĢtır. Geriye kalan 476 

anket analizde değerlendirmeye alınmıĢtır. 
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1.3. Veri Toplama Yöntemi 

AraĢtırmada ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum, satın alma niyeti ve 

parasosyal etkileĢim ile ilgili bilgi edinmek amacıyla literatür taraması 

yapılmıĢtır. Ürün yerleĢtirmenin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde 

parasosyal etkileĢimin rolü olup olmadığını araĢtırmak amacıyla anket 

çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Anket yöntemi veri toplamak amacıyla en çok tercih edilen 

yöntemlerdendir. Söz konusu yöntem araĢtırmacılara, diğer veri toplama 

yöntemlerine göre daha fazla avantaj sağlayabilmektedir. Anket yönteminin 

en az maliyetli veri toplama yöntemi olması, hazırlanan anketle bir seferde 

çok fazla veri toplanabilmesi, anket yöntemiyle verilere oldukça hızlı 

ulaĢılabilmesi söz konusu yöntemi araĢtırmacılar için genellikle cazip 

kılmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 51). 

AraĢtırmada 38 ifadeden ve altı bölümden oluĢan bir anket 

kullanılmıĢtır. Anketin birinci bölümü öğrencilerin TV izleme alıĢkanlıklarını 

ve izledikleri dizi türlerini tespit etmeye yöneliktir. Anketteki bu ifadeler 

literatürdeki farklı çalıĢmalardan, internet ortamındaki bilgilerden ve ön 

çalıĢma sırasında katılımcıların verdikleri cevaplardan derlenerek 

oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci bölümde ise öğrencilerin televizyonda yayınlanan dizilerde 

kullanılan ürün yerleĢtirmeye yönelik tutumları ölçümünde Gupta ve Gould 

tarafından 1997 yılında geliĢtirilen “Ürün YerleĢtirmeye KarĢı Tutum Ölçeği” 

kullanılmıĢtır. Söz konusu ölçek, tüketicilerin ürün yerleĢtirmeye karĢı tutum 

ölçümünde, dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği ve güvenilirliğinden dolayı 

akademik çalıĢmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ölçeğin “Ürün 

YerleĢtirmeye Yönelik Genel Tutum” isimli tek boyutu araĢtırmada 

kullanılmıĢtır. Söz konusu boyut toplam 9 ifadeden oluĢmaktadır ve boyutun 

güvenilirlik katsayısı .66’dır (Gupta ve Gould, 1997: 40-45). 

Anketin üçüncü bölümünde satın alma niyetini ölçmeye yönelik bir 

ölçek mevcuttur. Satın alma niyeti ölçeği, Heijden ve Verhagen tarafından 

hazırlanarak 2004 yılında bir araĢtırmada kullanılmıĢtır. Ardından söz konusu 

ölçek, Eun Seon Kwon tarafından geliĢtirilerek 2012 yılında tez çalıĢmasında 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada Kwon tarafından geliĢtirilen 3 ifadeden oluĢan 

ölçek mevcut çalıĢmaya uyarlanarak kullanılmıĢtır. Ölçeğin güvenilirlik 

katsayısı .77’ dir (Kwon, 2012: 33-34).  

Anketin dördüncü bölümü, parasosyal etkileĢim ölçeğinden 

oluĢmaktadır. Rubin, Perse ve Powell tarafından oluĢturulan bu ölçek, 2006 

yılında Selen Arda tarafından geliĢtirilerek Türk kültürüne uyarlanmıĢtır. 
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Mevcut araĢtırmada Arda tarafından uyarlanan 14 ifadeden oluĢan ölçek 

kullanılmıĢtır. Parasosyal etkileĢim ölçeği üç alt boyuttan oluĢmaktadır. 

Bunlar; arkadaĢlık (α = .78), empati (α = .75), ve ilgi duyma (α = .78)’dır 

(Arda, 2006:89). AraĢtırmanın ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümünde yer 

alan tüm ölçekler, 5’li Likert ölçektir (Kesinlikle Katılıyorum=5; Kesinlikle 

Katılmıyorum=1).  

Anketin beĢinci bölümü; katılımcıların sevdikleri dizi karakterini ve 

diziyi, izledikleri dizilerde ürün yerleĢtirme stratejisi uygulanan ürün 

gruplarından en çok satın almak istediklerini belirlemeye yöneliktir. Anketteki 

bu ifadeler literatürdeki farklı çalıĢmalardan, internet ortamındaki bilgilerden 

ve ön çalıĢma sırasında katılımcıların verdikleri cevaplardan derlenerek 

oluĢturulmuĢtur. 

Anketin altıncı bölümü ise, demografik sorulardan oluĢmakta olup; 

cinsiyet, yaĢ, okudukları bölüm ve aylık geliri belirlemeye yöneliktir. 

1.4. Araştırma Verilerinin Analizi 

AraĢtırma kapsamında 300 katılımcıya ön anket uygulanmıĢtır. Ön 

anket çalıĢması sonucu anket ifadeleri son halini almıĢtır. AraĢtırmanın 

verileri, SPSS 18.0 paket programı ile analiz edilmiĢtir. Toplanan verilerin 

frekans, güvenilirlik, faktör ve regresyon analizleri yapılmıĢtır. 

1.5. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde katılımcıların demografik özellikleri, TV izleme 

alıĢkanlıkları, izledikleri dizi türleri, en sevdikleri dizi karakterleri ve diziler 

ile ilgili bulgular yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde araĢtırmada kullanılan 

ölçek ifadelerine iliĢkin tanımlayıcı istatistikler, araĢtırma ölçeklerinin 

güvenilirliği, geçerliliği ve araĢtırmanın hipotezlerine iliĢkin bulgular da 

açıklanmıĢtır. 

Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 254 53,4 

Erkek 222 46,6 

Toplam 476 100 

Yaş 

18 yaĢ ve altı 33 6,9 

19-20 244 51,3 

21-22 151 31,7 

23-24 46 9,7 

25 ve üzeri 2 0,4 

Toplam 476 100 

Bölüm 

ĠĢletme 126 26,5 

Ġktisat 101 21,2 

Maliye 94 19,7 

Uluslararası ĠliĢkiler 38 8,0 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 117 24,6 

Toplam 476 100 

Sınıf 

1 131 27,5 

2 152 31,9 

3 135 28,4 

4 58 12,2 

Toplam 476 100 

Aylık Gelir 

500 TL ve altı 137 28,8 

501-1000 TL 170 35,7 

1001-1500 TL 92 19,3 

1501-2000 TL 41 8,6 

2001-2500 TL 14 2,9 

2501-3000 TL 11 2,3 

3001 ve üzeri 11 2,3 

Toplam 476 100 
 

Anketi yanıtlayan kiĢilerin, %53,4’ü kadın %46,6’sı erkek 

katılımcıdır. Ankete katılanların çoğunluğunu kadınlar oluĢturmaktadır. 

Katılımcıların %51,3’ü 19-20, %31,7’si 21-22, %9,7’si 23-24, %6,9’u 18 ve 

altı, %0,4’ü 25 ve üzeri yaĢ aralığındadır. Ankete katılanlarının büyük 

çoğunluğunun 19-20 ve 21-22 yaĢ arası öğrencilerden oluĢtuğu görülmektedir. 

Katılımcıların %26,5’i iĢletme bölümünde, %24,6’sı siyaset bilimi ve kamu 

yönetimi bölümünde, %21,2’si iktisat bölümünde, %19,7’si maliye 
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bölümünde ve %8’i uluslararası iliĢkiler bölümünde lisans eğitimi almaktadır. 

Katılımcıların %31,9’u 2. sınıf, %28,4’ü 3. sınıf, %27,5’i 1. sınıf, %12,2’si 4. 

sınıf lisans öğrencisidir. Katılımcıların %35,7’si 501-1000 TL aralığında, 

%28,8’i 500 TL ve altı aralığında, %19,3’ü 1001-1500 TL aralığında, %8,6’sı 

1501-2000 TL aralığında, %2,9’u 2001-2500 TL aralığında ve %2,3’ü 2501-

3000 TL ve 3001 TL ve üzeri aralığında aylık bireysel gelire sahiptir. Aylık 

bireysel gelir bakımından katılımcıların büyük çoğunluğunun 500 TL ve altı, 

501-1000 TL ve 1001-1500 TL arasında yoğunlaĢtığı tespit edilmiĢtir. 

Ölçek ifadelerine iliĢkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 2: Ölçek Ġfadelerine ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Ankette Yer Alan Ölçek İfadeleri Ortalama 
Standart 

Sapma 

Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutum Ölçeği   

5. Markaların ticari amaçla belirgin bir Ģekilde diziye 

yerleĢtirildiğini önceden bilirsem, o diziyi izlemem.* 

3,4937 1,12482 

6. Ticari amaçlar için yerleĢtirilmiĢse dizilerde markalı 

ürün görmekten nefret ederim.* 

2,9454 1,26039 

7. Dizi yapımcılarının ürün yerleĢtirme karĢılığında 

üreticilerden gelir elde etmesini umursamam. 

3,2605 1,18561 

8. Dizilerde markalı ürünleri kullanarak izleyicileri 

etkilemek etik değildir.* 

2,8298 1,23221 

9. Diziler için ödeme yapan izleyiciler, izledikleri dizide 

marka ismini görmekten nefret ettikleri takdirde 

yaptıkları ödeme için iade alma seçeneğine sahip 

olmalıdır.* 

2,6155 1,17576 

10. Yapımcılar dizilerinde, markaları sahne dekoru 

olarak gizleyerek izleyicileri yanıltmaktadır.* 

2,6891 1,11070 

11. Hükümet, dizilerde markalı ürün kullanımıyla ilgili 

düzenleme yapmalıdır.* 

2,7332 1,15632 

12. Diziler ürün yerleĢtirmeden para kazanıyorsa, dizi 

üyelik ücretleri düĢürülmelidir.*  

2,1555 1,12249 

13. Yapımcılar dizilerinde ürün yerleĢtirme 

uyguladıkları markaların üreticilerinden gelir elde 

ettilerse, bu markaları dizinin baĢında izleyicilere açıkça 

belirtmelidir.* 

2,3782 1,11632 

Satın Alma Niyeti Ölçeği   

14. Dizilerde gördüğüm markalı ürünleri, önümüzdeki 

iki hafta içinde satın alacağım. 

2,0882 ,95178 

15. Dizilerde gördüğüm markalı ürünleri, önümüzdeki 

iki ay içinde satın alacağım. 

2,2983 1,02766 

16. Ġhtiyaç duyduğumda, dizilerde gördüğüm markalı 

ürünleri satın alacağım. 

3,3782 1,00308 



201 |  SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

 

Parasosyal Etkileşim Ölçeği 

  

17. Dizilerde en sevdiğim karakter bir hata yaptığında 

veya baĢından olumsuz olaylar geçtiğinde onun adına 

üzülürüm. 

3,4601 1,08990 

18. DüĢüncelerimi onun söyledikleri ile 

karĢılaĢtırmaktan hoĢlanırım. 

3,3655 1,08618 

19. Dizilerdeki en sevdiğim karakter sanki 

arkadaĢlarımlaymıĢım gibi kendimi rahat hissetmemi 

sağlar. 

2,9307 1,16141 

20. Onu doğal, ayakları yere basan bir kiĢi olarak 

görürüm. 

3,0861 1,12528 

21. En sevdiğim karakterin sesini duymak hoĢuma gider. 3,1891 1,13785 

22. Dizileri izlerken en sevdiğim karakter bana adeta can 

yoldaĢı olur. 

2,6197 1,16454 

23. Onu görmek için bir sonraki bölümü iple çekerim. 3,0441 1,20880 

24. Onunla Ģahsen tanıĢmak isterim. 3,4811 1,22846 

25. Onu sanki eski bir arkadaĢımmıĢ gibi iyi tanırım. 2,5525 1,10281 

26. Onu çekici bulurum. 3,0945 1,26387 

27. Bir gazete veya dergide onunla ilgili bir haber 

çıkarsa okurum. 

3,3130 1,19151 

28. En sevdiğim karakter baĢka bir televizyon 

programına çıksa o programı seyrederim. 

3,3172 1,12493 

29. Dizileri izlerken bazen en sevdiğim karakterin 

yaptıkları veya söyledikleri üzerine sesli olarak yorum 

yaparım. 

3,3803 1,11655 

30. En sevdiğim karakter bazı kararlar vermemde bana 

yardımcı olup yol gösterir. 

2,5105 1,13411 

* Ters kodlanmıştır. 
 

Bir ölçeğin geçerliliği ile ilgili bilgi elde etmek için genellikle faktör 

analizi kullanılmaktadır. Faktör analizi, ölçeğin faktör yapısını tespit etmek 

veya önceden belirlenen faktör yapısını doğrulamak amacıyla yapılmaktadır. 

Faktör analizi, birbiriyle iliĢkili birçok değiĢkeni bir araya getirerek, anlamlı 

daha az sayıda yeni değiĢkenler (faktörler, boyutlar) elde etmek için yapılan 

çok değiĢkenli bir istatistiksel yöntemdir (Tekin, 2018: 47). 

Kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin belirlenmesinde faktör analizi 

kullanılmıĢtır. Faktör analizinde; Örnekleme Uygunluğu Ölçümü olarak 

açılanan KMO ve Bartlett Testi yapılmıĢtır. KMO Testi, faktör analizinde 

örneklem büyüklüğünün uygunluğunun ölçülmesinde kullanılmaktadır. KMO 

değerinin, 1,00’a yakın olması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu; 

0,50’nin altında olması ise söz konusu veriler ile faktör analizi yapmanın 

doğru olmadığını göstermektedir. Bartlett Testi, verilerin çok değiĢkenli 
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normal dağılımlı olup olmadığını tespit etmede kullanılmaktadır. Söz konusu 

testte anlamlılık değeri önemlidir. Anlamlılık değerinin 0,05’ten küçük olması 

durumu, verilerin çok değiĢkenli normal dağılımdan oluĢtuğunu 

göstermektedir. AraĢtırmacı böyle bir durumda analize devam etmektedir. 

Anlamlılık değerinin 0,05’ten büyük olması ise; faktör analizi uygulanmaması 

gerektiğini ifade etmektedir (Büyüköztürk’ten akt. Tekin, 2018: 47-48). 

Tablo 3: Ürün YerleĢtirmeye Yönelik Tutum Ölçeği Faktör Analizi 

Ankette Yer Alan İfadeler 

Faktör 

Yükü p 

Ürün Yerleştirme 

5. Markaların ticari amaçla belirgin bir Ģekilde diziye 

yerleĢtirildiğini önceden bilirsem, o diziyi izlemem.*  0,793 

0,764 

  

  

6. Ticari amaçlar için yerleĢtirilmiĢse dizilerde markalı 

ürün görmekten nefret ederim.*  0,852 

7. Dizi yapımcılarının ürün yerleĢtirme karĢılığında 

üreticilerden gelir elde etmesini umursamam.  0,533 

8. Dizilerde markalı ürünleri kullanarak izleyicileri 

etkilemek etik değildir.*  0,766 

10. Yapımcılar dizilerinde, markaları sahne dekoru 

olarak gizleyerek izleyicileri yanıltmaktadır.* 0,621 

KMO: 0,763; Serbestlik Derecesi: 10; p<0,001; Varyans Yüzdesi: 52,226 

Satın Alma Niyeti 

14. Dizilerde gördüğüm markalı ürünleri, önümüzdeki 

iki hafta içinde satın alacağım. 
 0,628 

0,889 
15. Dizilerde gördüğüm markalı ürünleri, önümüzdeki 

iki ay içinde satın alacağım. 
 0,606 

16. Ġhtiyaç duyduğumda, dizilerde gördüğüm markalı 

ürünleri satın alacağım. 
 0,874 

KMO: 0,666; Serbestlik Derecesi: 3; p<0,001; Varyans Yüzdesi: 82,182 

Parasosyal Etkileşim 

Arkadaşlık 

22. Dizileri izlerken en sevdiğim karakter bana adeta can 

yoldaĢı olur. 

,786 

0,902 

25. Onu sanki eski bir arkadaĢımmıĢ gibi iyi tanırım. ,759 

30. En sevdiğim karakter bazı kararlar vermemde bana 

yardımcı olup yol gösterir. 

,678 

19. Dizilerdeki en sevdiğim karakter sanki 

arkadaĢlarımlaymıĢım gibi kendimi rahat hissetmemi 

sağlar. 

,656 

Empati  

18. DüĢüncelerimi onun söyledikleri ile 

karĢılaĢtırmaktan hoĢlanırım. 

,828 
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17. Dizilerde en sevdiğim karakter bir hata yaptığında 

veya baĢından olumsuz olaylar geçtiğinde onun adına 

üzülürüm. 

,781 

29. Dizileri izlerken bazen en sevdiğim karakterin 

yaptıkları veya söyledikleri üzerine sesli olarak yorum 

yaparım. 

,715 

İlgi Duyma  

27. Bir gazete veya dergide onunla ilgili bir haber 

çıkarsa okurum. 

,804 

28. En sevdiğim karakter baĢka bir televizyon 

programına çıksa o programı seyrederim. 

,771 

24. Onunla Ģahsen tanıĢmak isterim. ,744 

KMO: 0,909; Serbestlik Derecesi: 45; p<0,001; Varyans Yüzdesi: 71,633 

*Ters kodlanmıştır. 

 

Faktör analizi, ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum ölçeğinin bir alt 

boyutu olduğunu göstermiĢtir. Tablo 3’te açıklanan toplam varyans 

incelendiğinde bir boyutun, ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum değiĢkeninin 

%52,226’sını açıkladığı görülmektedir. Anketteki 9, 11, 12 ve 13. sorular 

faktör analizi sonuçları doğrultusunda araĢtırmadan çıkarılmıĢtır. Faktör 

analizine göre satın alma niyeti ölçeği de tek boyuta sahiptir. Tablo 3’te 

açıklanan toplam varyans incelendiğinde bir boyutun, satın alma niyeti 

değiĢkeninin %82,182’sini açıkladığı görülmektedir. Parasosyal etkileĢim 

ölçeğin üç alt boyutu vardır. Bunlar; arkadaĢlık, empati ve ilgi duyma 

boyutlarıdır. Anketteki 20, 21, 23 ve 26. sorular faktör analizi sonuçları 

doğrultusunda araĢtırmadan çıkarılmıĢtır. Faktör analizi sonucunda üç 

boyutun, parasosyal etkileĢim değiĢkeninin %71,633’ünü açıkladığı diğer bir 

ifadeyle açıklanan toplam varyansın %71,633 olduğu tespit edilmiĢtir. Tüm 

ölçeklere iliĢkin Cronbach’s Alpha değerleri, 0,70 değerinden yüksektir. Bu 

bağlamda araĢtırmada yer alan üç ölçek de güvenilirdir. 

AraĢtırmanın modeline dayalı dört hipotezi incelemek amacıyla 

regresyon analizi yapılmıĢtır. Regresyon analizi, en az iki değiĢken arasındaki 

etki iliĢkisinin incelendiği istatistiksel bir analiz tekniğidir. Regresyon analizi, 

bağımsız değiĢken sayısına göre; basit regresyon ve çoklu regresyon analizi 

olarak iki gruba ayrılmaktadır. Basit regresyon analizinde, bir bağımlı ve bir 

bağımsız değiĢken varken; çoklu regresyon analizinde, bir bağımlı değiĢken 

ve iki ya da daha çok bağımsız değiĢken vardır (KurtuluĢ, 2010: 186-187).  

AraĢtırmada hipotezlerin test edilmesinde, basit ve çoklu regresyon 

analizi kullanılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçları Tablo 4’te belirtilmiĢtir.      
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Tablo 4’te basit regresyon için R2 değerleri, çoklu regresyon içinse 

uyarlanmıĢ R2 değerleri verilmiĢtir. 

Tablo 4: Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 

No 

Regresyon Denklemi R2/ 

Uyarlan

mış R2 

Standart 

Sapma 

F p 

1 SAN=b0+b1 x UY 0,320 0,74286 222,985 0,000 

2 PE=b0+b1 x UY 0,051 0,81098 25,552 0,000 

3 SAN=b0+b1 x PE 0,376 0,71132 286,161 0,000 

4 SAN=b0+b1 x UY +b2x PE 0,567 0,59237 311,559 0,000 

Açıklamalar: SAN: Satın Alma Niyeti, UY: Ürün Yerleştirmeye Yönelik 

Tutum,  PE: Parasosyal Etkileşim 
 

Regresyon sonuçlarına iliĢkin katsayılar Tablo 5’te gösterilmiĢtir. 

Tablo 5: Katsayılar 

Model No Beta t p 

1 (sabit) 

UY 

0,566 14,933 0,000 

0,000 

2 (sabit) 

UY 

0,226 5,055 0,000 

0,000 

3 (sabit) 

PE 

0,614 16,916 0,000 

0,000 

4 (sabit) 

UY 

PE 

 

0,450 

0,512 

 

16,506 

14,508 

0,000 

0,000 

0,000 
 

Tablo 4 ve Tablo 5’teki 1 nolu model incelendiğinde; bağımsız 

değiĢken olan “ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum”, bağımlı değiĢken olan 

“satın alma niyeti”’nin %32’sini açıkladığı görülmektedir. Ayrıca ürün 

yerleĢtirmeye yönelik tutumun 1 birim artması satın alma niyetini 0,566 

arttırmaktadır. Anlamlılık değeri 0,05’ten küçüktür (p<0,05), bu nedenle 

değiĢkenler arasındaki iliĢki istatistiksel olarak anlamlıdır. H1 hipotezi kabul 

edilmiĢtir. 2 nolu model ele alındığında; bağımsız değiĢken olan “ürün 

yerleĢtirmeye yönelik tutum”, bağımlı değiĢken olan “parasosyal etkileĢim” in 

%5,1’ini açıkladığı görülmektedir. Ayrıca ürün yerleĢtirmeye yönelik tutumun 

1 birim artması parasosyal etkileĢimi 0,226 arttırmaktadır. Anlamlılık değeri 

0,05’den küçüktür (p<0,05), bu nedenle değiĢkenler arasındaki iliĢki 

istatistiksel olarak anlamlıdır. H2 hipotezi kabul edilmiĢtir. 3 nolu model 

incelendiğinde; bağımsız değiĢken olan “parasosyal etkileĢim”, bağımlı 
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değiĢken olan “satın alma niyeti” nin %37,6’sını açıklamaktadır. Ayrıca 

parasosyal etkileĢimin 1 birim artması satın alma niyetini 0,614 arttırmaktadır. 

Anlamlılık değeri 0,05’den küçüktür (p<0,05), bu nedenle değiĢkenler 

arasındaki iliĢki istatistiksel olarak anlamlıdır. H3 hipotezi kabul edilmiĢtir.  

Model 4’e göre; bağımsız değiĢken olan “ürün yerleĢtirmeye yönelik 

tutum” ve aracı değiĢken olan “parasosyal etkileĢim”, bağımlı değiĢken olan 

“satın alma niyeti” nin %56,7’sini açıklamaktadır. Anlamlılık değeri 0,05’den 

küçüktür (p<0,05), bu nedenle değiĢkenler arasındaki iliĢki istatistiksel olarak 

anlamlıdır. H4 hipotezi kabul edilmiĢtir. AraĢtırmada parasosyal etkileĢimin 

modele dâhil edilmesi sonucunda ürün yerleĢtirmenin Beta katsayı değeri 

0,566’dan 0,450’ye düĢmüĢtür. Buna göre ürün yerleĢtirmenin satın alma 

niyeti üzerindeki etkisinde parasosyal etkileĢimin kısmi aracılık rolü olduğu 

ileri sürülebilir. 

SONUÇ 

ĠĢletmeler günümüzde birbirleriyle yoğun rekabet içindedir. Rekabeti 

avantaja çevirebilen ve bu rekabetten üstün çıkan iĢletmeler yaĢamlarını 

sürdürebilmektedir. Geleneksel pazarlamaya özellikle de reklama alternatif 

olarak ortaya çıkan ürün yerleĢtirme etkinliği, günümüzde pazarlama 

uzmanları tarafından etkili bir Ģekilde kullanılabilen bir pazarlama iletiĢimi 

aracıdır. Gelecekte pazarlama biliminde öneminin daha çok artacağı 

düĢünülen bu araç, tüketicinin ürüne/markaya yönelik tutumunu etkileyecek 

bir stratejidir.  

Ürün yerleĢtirme stratejisi ilk defa sinemada kullanılmıĢ, zamanla 

geliĢen teknolojinin de yardımıyla televizyon, radyo ve daha birçok alanda 

uygulama alanı bulmuĢtur. Ürün yerleĢtirme uygulamalarının kullanılmasının 

temel sebebi, yerleĢtirmeye konu olan ürün/markanın satın alınmasını 

sağlamak ve ürün/marka ile ilgili farkındalık yaratmaktır. Ürün yerleĢtirmeye 

yönelik yerli ve yabancı yayınlar incelendiğinde, yayınların genelinin 

tüketicinin ürün yerleĢtirmeye yönelik tutumunu ölçmeye yönelik olduğu 

dikkat çekmiĢtir. Mevcut çalıĢma, ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum, satın 

alma niyeti ve parasosyal etkileĢim kavramlarıyla çalıĢılmıĢtır. 

Parasosyal etkileĢim, izleyicilerin medya karakterleriyle kurdukları 

tek taraflı bir iliĢkidir. Parasosyal etkileĢim, çoğunlukla izleyicinin kendisiyle 

en çok sevdiği ve beğendiği favori karakter arasında oluĢmaktadır. Psikoloji 

temelli bir kavram olan parasosyal etkileĢim, pazarlama alanında uzmanlar 

tarafından da kullanılmaktadır. Oldukça güçlü bir algı yönetim aracı olan bu 

etkileĢim, ürün yerleĢtirme uygulamalarında da karĢımıza çıkmaktadır. 
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Pazarlama uzmanları izleyicinin kendisiyle en çok sevdiği ve beğendiği favori 

karakter arasında kurulan bağı kullanılarak, izleyicide ürün/marka hakkında 

farkındalık yaratıcı ve izleyiciyi satın alma niyetine ve davranıĢına itici etki 

yaratabilmektedir. Ürün yerleĢtirme uygulamalarının parasosyal etkileĢimin 

etkisiyle daha da etkili olabileceği düĢünülmektedir. 

Ürün yerleĢtirme uygulamaları, birçok firma tarafından pazarlama 

tekniği olarak sıklıkla kullanılmaktadır. TV dizileri, ürün yerleĢtirme 

stratejilerinin yaygın bir Ģekilde kullanıldığı alanlardan biridir. Ayrıca TV 

dizileri, parasosyal etkileĢimin en güçlü kurulduğu televizyon programlarının 

da baĢında gelmektedir. Bu sebeple mevcut çalıĢmanın amacı; TV dizileri 

üzerinden ürün yerleĢtirmeye yönelik tutumun satın alma niyeti üzerindeki 

etkisini belirlemeye ve bu etkide parasosyal etkileĢimin aracılık rolü olup 

olmadığını tespit etmeye yönelik olarak belirlenmiĢtir. 

Mevcut araĢtırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ĠĠBF’ de öğrenim gören 476 öğrenci 

üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılara anket uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmada kullanılan örnekleme tekniği, kolayda örneklemedir. 

Toplanan veriler faktör, güvenilirlik ve regresyon analizlerine tabi 

tutulmuĢtur. AraĢtırma sonucunda, ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum ile satın 

alma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. 

Bu bulgu, ürün yerleĢtirmeye yönelik tutumun satın alma niyeti üzerinde 

etkisi olduğunu tespit eden çalıĢmalarla (Baker ve Crawford, 1995; Morton ve 

Friedman, 2002; Nelson vd., 2004; BaĢgöze ve Kazancı, 2014; Kara, 2016) 

örtüĢmektedir. Bununla birlikte çalıĢmada, ürün yerleĢtirmeye yönelik tutum 

ile parasosyal etkileĢim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu bulgu, ürün yerleĢtirmeye yönelik tutumun parasosyal iliĢki 

üzerinde etkisi olduğunu tespit eden çalıĢma ile (Dias ve arkadaĢları, 2016) 

örtüĢmektedir. AraĢtırmada ayrıca, parasosyal etkileĢim ile satın alma niyeti 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgu, 

parasosyal etkileĢimin satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğunu tespit eden 

çalıĢmalarla (Kim ve arkadaĢları, 2015; Akıncı ve Çakır, 2017) örtüĢmektedir.  

Mevcut çalıĢmada, tüketicinin ürün yerleĢtirmeye olan tutumundan 

hareketle, ürün yerleĢtirmenin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde 

parasosyal etkileĢimin aracılık rolü incelenmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen 

bulgulara göre, TV dizisi izleyenlerde oluĢan ürün yerleĢtirmeye yönelik 

tutumun ürün/markanın satın alma niyeti üzerinde pozitif bir etkisi olduğu, 

parasosyal etkileĢimin de bu iliĢkide kısmi aracılık rolü olduğu tespit 

edilmiĢtir. 
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Ürün yerleĢtirmeye yönelik tüketicilerde oluĢan tutumun olumlu 

olması, tüketicilerin satın alma niyetini olumlu etkilemektedir. Bu etki 

parasosyal etkileĢimin kısmi aracılık rolü ile de gerçekleĢmektedir. Mevcut 

çalıĢma, TV dizilerinde yer alan karakterler ile izleyici arasında oluĢan 

iliĢkinin ciddiyetini kanıtlar niteliktedir. Ġzleyici ve karakter arasındaki iliĢki 

kuvvetlendikçe tüketicide TV dizisine yerleĢtirilen ürünü satın alma niyeti 

artmaktadır. Parasosyal etkileĢim, tüketiciyi ürünü/markayı satın almaya iten 

bir güç olarak değerlendirilebilir.  

AraĢtırma neticesinde elde edilen bulguların, pazarlama stratejileri 

geliĢtirecek firma sahiplerine ve pazarlama uzmanlarının iletiĢim ve ikna 

stratejileri çalıĢmalarına yol gösterici olacağı düĢünülmektedir.  

Ürün yerleĢtirmenin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde parasosyal 

etkileĢimin rolü ile ilgili daha genellenebilir sonuçlar elde edilmesi için 

gelecek araĢtırmalarda daha geniĢ evren üzerinde çalıĢılması tavsiye 

edilmektedir. Ayrıca günümüzde geliĢen teknoloji göz önüne alındığında, 

insanların dizileri sadece televizyonlardan izlemedikleri bilinmektedir. 

AraĢtırmanın sadece televizyon dizileriyle sınırlandırılmayarak, video 

barındıran web sitelerinden (Youtube gibi) ve özel platformlardan (Netflix 

portalı, Puhu TV gibi) yayınlanan diziler üzerinden de yürütülmesi yararlı 

olacaktır.  

Bunlara ek olarak; parasosyal etkileĢim ile ilgili çalıĢmaların sadece 

diziler ve filmlerle sınırlandırılmayarak yapılması da yararlı olacaktır. 

Günümüzde teknolojinin geliĢimiyle önemi artan dijital pazarlama ekseni göz 

önünde bulundurularak, influencer marketing ile ilgili çalıĢmaların 

yapılmasının yararlı olacağı da düĢünülmektedir. Bu Ģekilde influencer olarak 

isimlendirilen kiĢilerin, geniĢ tüketici kitleleri üzerinde yarattığı etkilerden 

yola çıkarak pazarlama biliminde parasosyal etkileĢimin önemini göz önüne 

sereceği düĢünülmektedir. 
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GĠRĠġ 

Uzun yıllardır konut piyasalarını modellemeye çalışan konut 

analistleri, konut talebini doğru bir şekilde değerlendirmekte hala 

zorlanmaktadır. Arnott (1987), konut talebini açıklayan modellerinin 

sınırlandırılmasının nedeni olarak yetersiz teoriyi öne sürerken, Isaac vd. 

(1991) sınırlamayı konut talebi belirleyicilerinin kısıtlayıcı modellemesine 

bağlamaktadır. Neoklasik konut ekonomisi esas alınarak yapılan çalışmalar, 

konut talebinin neoklasik ekonomik modellemesinin yetersizliğini ortaya 

koymaktadır. Bunun yanı sıra bu çalışmalarda konut talebi belirleyicisi olarak 

sınırlı sayıda değişken (konut fiyatı ve hanehalkı geliri) kullanılmıştır. Son 

yıllarda ortaya koyulan çalışmalarda konut talebinin tahmini için oluşturulan 

tahmin modellerine tüketici tutumları, tercihleri ve algıları hakkındaki 

bilgilerin dâhil edilmesi, konut talebi hakkındaki açıklanamayan varyans 

marjının azalmasına neden olmuştur (McCoy ve Walsh, 2018:205). 

Bir ev edinme isteği ve kapasitesi, konut talebi olarak adlandırılır. 

"Konut ihtiyacı" terimi, nüfus artışına ve hane büyüklüğüne bağlı olan 

hanehalkı büyümesi göz önüne alındığında kaç evin gerekli olduğunu açıklar. 

Özünde, ihtiyaç duyulan konut miktarı, karşılanabilirlik dikkate alınmadan 

nüfus ve hane büyüklüğü tahminleri ile belirlenmektedir. Konut ihtiyacı olan 

kişilerin gelir düzeyleri çok düşükse konut satın almaz veya talep etmezler. 

Konut için "talep" in sabit bir tanımı olmamasına rağmen, genel olarak 

aşağıdaki gibi kategorize edilebilir. Konut satın almak için duyulan talep 

terimi, hanehalklarının tercihlerine ve mali olanaklarına bağlı olarak satın 

almaya karar verecekleri evlerin türünü ve miktarını ifade eder. Belirli 

normatif gereksinimleri karşılayan konutlara erişimi olmayan hanelerin sayısı, 

mevcut konut sıkıntısının bir ölçüsüdür. Bu gösterge çoğunlukla ek veya daha 

iyi sosyal konut talebinin derecesini ifade eder. Bu iki ölçüm bazen konut 

piyasasının kapsamlı bir görünümünü oluşturmak için "konut gereksinimi" 

çatısı altında birleştirilir (Randolph, 2018:25). 

Konut talebini anlamak, birçok teorik ve pratik sorunu çözmek için 

esastır. Ülke ve dünya sermaye stokunun yaklaşık yarısı, tüketimin yaklaşık 

%20'sini ve yatırımın %30'unu oluşturan konutlardan oluşmaktadır (Malpezzi 

ve Mayo, 1987:690). Konut talebi finansal piyasaların önemli bir bölümünün 

temelini oluşturduğundan, özel piyasa katılımcılarının piyasa koşullarını, 

ipotek fiyatlandırmasını ve diğer faktörleri daha iyi anlamak için talep 

eğilimlerini belirlemek gerekmektedir. Konut ve ilgili sektörlerdeki hükümet 

müdahalelerinin uygun tasarımı, konut talebi tarafından desteklenmektedir. 

Konut talebini açıklayan modern makroekonomik modeller de dahil olmak 
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üzere çok sayıda ekonomik model, sıklıkla konut talebine ilişkin varsayımları 

içermektedir (Leung, 2004:253). Kiracıların talebi, muhtemelen tamamen 

konut hizmetlerini (alan, kalite ve olanaklar, mahalle ve konum) kullanma 

isteklerinden kaynaklanırken, ev sahiplerinin ayrıca ayrı bir yatırım amacı 

olabilir. Bu nedenle konut talebi, kullanım süresi türlerine (ev sahipleri ve 

kiracılar) göre değişiklik gösterebilir (Goodman, 1990:88). 

Son yıllarda artış gösteren uluslararası göç, küreselleşmenin de 

etkisiyle göçmenler arasında ev sahibi olma arzusunu önemli ölçüde 

arttırmıştır. Türkiye'ye yurt dışından özellikle Orta Doğu ülkelerinden yapılan 

göç son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Sonuç olarak, yurt dışından Türk 

gayrimenkullerine olan talepte büyük bir artış olmuştur. 2000 yılından sonra 

ilgili kanunundaki yeni düzenlemeler yabancıların gayrimenkul almasını 

kolaylaştırmış ve buna bağlı olarak gayrimenkul talebindeki artış Türk konut 

piyasasını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu talep artışı sonucunda yabancı ev 

sahipliğinin nedenleri, olumlu ve olumsuz etkileri üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmada yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye‟de konut 

satın alma nedenlerini etkileyen faktörler, çok kriterli karar verme (ÇKKV) 

tekniklerinden olan SWARA ve DEMATEL yöntemleri kullanılarak 

sıralanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda kriterler belirlenirken daha önceden 

yapılan çalışmalar incelenmiş ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. 

Koronavirüs salgınından sonra yerli ve yabancı vatandaşların Muğla‟ya 

ilgilerinin artmasından ötürü çalışma Muğla ili özelinde yapılmıştır. Özellikle 

turistik ilçeleri bünyesinde barındırması ve son yıllarda konaklama 

endüstrisinde yapılan alt yapı yatırımları sayesinde Muğla ilinde konut 

satışlarında artış gözlemlenmektedir (İzci, 2022:606).  

1. YABANCI UYRUKLULARA YAPILAN KONUT 

SATIġI (TÜRKĠYE) 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının Eylül ayında 

Türkiye'deki gayrimenkul işlemlerine ilişkin bilgileri içeren bir rapor 

yayınladı. Bültene göre Eylül 2022'de konut satışlarında, geçen yılın aynı 

dönemine göre %22,9 düşüş gerçekleşmiştir. Rapora göre, Türkiye'deki yerli 

ve yabancı müşterilere yapılan tüm gayrimenkul satışlarının %16,8‟ini 

gerçekleştiren İstanbul, konut satışlarında zirvede yer almaktadır. Konut 

satışlarında İstanbul'u Ankara (%7,8) ve İzmir (%5,6) takip etmektedir. 

Türkiye'deki toplam emlak satış adedinin %4,5'ini uluslararası alıcılar 

oluşturmaktadır. İstanbul, Antalya ve Mersin, Eylül 2022'de sırasıyla 1795, 

1.585 ve 335 konut satışı ile ilk 3 sırada yer aldı. Öte yandan, yabancılara 
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yapılan konut satışlarında ülke sıralamasında 1196 konut ile Ruslar en üst 

sırada, 592 konut ile İranlılar ikinci ve 433 konut ile Iraklılar üçüncü sırada 

yer aldı. 2022 yılı Eylül ayında yabancı uyruklulara yapılan konut satışları (en 

çok konut satışı yapılan 20 ülke) Grafik 1‟de gösterilmektedir. 
 

 
Grafik 1: Uyruklara Göre En Çok Konut Satışı Yapılan 20 Ülke (TÜİK, 2022) 

 

Türkiye‟de 2013-2021 yılları arasında gerçekleştirilen konut satışı ve 

toplam satışın içindeki yabancı uyrukluların payı Tablo 1‟de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Yabancılara yapılan konut satış sayıları, (2013-2022) 

Yıllar 
Toplam Konut 

SatıĢı (Adet) 

Yabancı Uyruklulara Yapılan 

Konut SatıĢı (Adet) 
Pay (%) 

2013 1 157 190 12 181 1,1 

2014 1 165 381 18 959 1,6 

2015 1 289 320 22 830 1,8 

2016 1 341 453 18 189 1,4 

2017 1 409 314 22 234 1,6 

2018 1 375 398 39 663 2,9 

2019 1 348 729 45 483 3,4 

2020 1 499 316 40 812 2,7 

2021 1 491 856 58 576 3,9 
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2. METODOLOJĠ 

Karar verme problemlerinin çözümü için literatürde birçok analitik 

model önerilmiştir. Mevcut sayısız yaklaşım arasında en yaygın olarak 

kullanılan yöntem Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) teknikleridir. ÇKKV, 

hem idari hem de mühendislik seviyelerini içeren dinamik, çok seviyeli bir 

süreçtir (Duckstein and Opricovic, 1980). Araştırmacı hedefleri belirler ve en 

iyi çözümü seçer. "Karar vericiler" olarak bilinen seçilmiş kişilerin yani 

uzmanların, mühendislik seviyesinin ortaya koyduğu çözümü onaylama veya 

reddetme yetkisine sahip olduğu bu yönetim seviyesinde, kararların çok 

kriterli karakteri vurgulanmaktadır. Tercih yapısını sağlayan bu karar vericiler 

araştırmanın dışında yer almaktadır (Yu, 1973). ÇKKV‟nde istenilen sonuca 

bağlı olarak çeşitli olasılıklar arasından en iyi seçeneğin değerlendirilmesinde 

ve seçilmesinde birçok kriter ve tercih sırasını birleştiren bilgisayar 

yaklaşımları kullanılmaktadır. Uygulama, seçilen kriterlere, bunlarla ilişkili 

değerlere ve bunlara atanan ağırlıklara göre bir sıralama sonucu oluşturur. 

ÇKVV teknikleri sağlık, enerji, turizm, teknoloji, ekonomi, finans ve benzeri 

alanlarda karşılaşılan problemlerin çözümünde sıklıkla kullanılmaktadır. 

ÇKKV problemlerinin çözümünde birçok farklı yöntem kullanılmaktadır 

(Türkün Kaya, 2021:172). Bu çalışmanın temel amacı yabancı uyruklu 

vatandaşların konut talebini etkileyen kriterleri SWARA yöntemi ile 

önemliden önemsize doğru sıralamak ve DEMATEL yöntemi ile kriterlerin 

birbirleri arasındaki ilişki düzeylerini belirlemektir.  

2.1. SWARA Yöntemi 

ÇKKV tekniklerinde kriterlerin sıralanmasında ve ağırlıklarının 

belirlenmesinde çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin 

bazılarında hesaplamalar çok karmaşıktır ve yöntemlerin doğruluğu çok 

yüksek değildir. SWARA diğer yöntemlere nazaran çok karmaşık olmamakla 

birlikte zor veya zaman alıcı bir yöntem değildir. Yöntem Keršuliene vd. 

(2010) tarafından geliştirilmiştir. Uzmanlar, kendi örtük bilgilerini, 

gerçeklerini ve deneyimlerini kullanmak için SWARA yöntemini kullanır. 

SWARA yönteminin temel özelliği, ağırlık belirleme sürecinde kriterlerin 

önemine ilişkin, uzmanların veya ilgi gruplarının görüşlerini temel almasıdır. 

İlk sırada yer alan kriterin en önemli olduğu düşünülürken, son sırada yer alan 

kriterin en az önemli olduğu düşünülmektedir (Alimardani vd., 2013:538). 

Yöntemin aşamaları şu şekildedir: 
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Aşama 1: Kriterlerin ve karar vericilerin belirlenmesi 

Aşama 2: Kriterlerin önem sırasının belirlenmesi 

Aşama 3: Kriterlerin göreli önem düzeylerinin belirlenmesi 

Aşama 4: kj katsayısının belirlenmesi 

Aşama 5: qj katsayısının belirlenmesi 

Aşama 6: Kriterlerinin ağırlık katsayılarının belirlenmesi 
 

2.2. DEMATEL Yöntemi 

DEMATEL metodu Fontela ve Gabus (1976) tarafından 

geliştirilmiştir. DEMATEL, çizge teorisine dayalı olarak, tüm ilişkileri 

verimli bir şekilde değerlendirerek sistem öğeleri arasında bir harita oluşturur. 

Bileşenlerin tüm ilişki matrisini analiz ederek, karşılıklı ilişkinin daha detaylı 

analizleri elde edilebilir. Yöntem kriterlerin birbirleri arasındaki ilişkileri 

ortaya çıkarırken birbirleri üzerindeki etkilerini de önem sırasına göre 

sıralamaktadır. DEMATEL, kriterler arasındaki bağımlılık bağlantılarını 

belirleyebilmektedir. Bu nedenle, DEMATEL kriterler arasındaki ağ ilişki 

haritasını yakalamak ve aralarındaki bağımlılıkları işlemek ve hesaplamak 

için kullanılır. Araştırmacılar tarafından uzun vadeli stratejik kararlar almak 

ve iyileştirme alanlarını belirlemek için karmaşık bir sistemdeki kriterler 

arasındaki birbirine bağlı etkileşimleri değerlendirmek ve analiz etmek için 

kullanılmaktadır. (Hung, 2011).  

Yöntemin aşamaları şu şekildedir: 
 

Aşama 1: Doğrudan ilişki matrisinin oluşturulması 

İlişki matrisi oluşturulurken Dey vd. (2012)‟nin geliştirdiği ve Tablo 

2‟de gösterilen karşılaştırma ölçeğinden yararlanılmaktadır. 

Tablo 2: DEMATEL Karşılaştırma Ölçeği 

Etki Durumu Değer 

Etkisiz 0 

Düşük düzeyde etki 1 

Orta düzeyde etki 2 

Yüksek düzeyde etki 3 

Çok yüksek düzeyde etki 4 

 

Aşama 2: Normalleştirilmiş doğrudan ilişki matrisinin belirlenmesi 

Aşama 3: Toplam ilişki matrisinin oluşturulması 
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Aşama 4: Kriterlerin etkileyici ve etkilenen şeklinde (gönderici ve alıcı) 

belirlenmesi 

Aşama 5: Etki diyagramı ve kriterler arasındaki ilişki ağının çıkarılması 
 

3. UYGULAMA 

Muğla ilinde konut satın alma talebini etkilediği düşünülen kriterleri 

belirlemek için Muğla ilinde faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık 

şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler 

neticesinde belirlenen kriterler Tablo 3‟te sunulmuştur. 
 

Tablo 3: Konut Talebine Etki Eden Kriterler 

 Kriterler 

Kriter 1 Döviz Kuru 

Kriter 2 Mütekabiliyet Yasasının Değişmesi  

Kriter 3 Dini Sebepler 

Kriter 4 Yatırım Amaçlı 

Kriter 5 Turizm Şehri Olması 

Kriter 6 Vatandaşlık Elde Etme 

Kriter 7 Ülkelerindeki Siyasi ve Ekonomik Karışıklıklar 

  

SWARA yöntemi ile yabancı uyruklu vatandaşların konut talebini 

etkileyen kriterlerin önem sıralamasını yapmak için uzmanlardan kriterleri 

kendi deneyimlerine göre en çok etkileyenden en az etkileyene şeklinde 

sıralamaları istenmiştir. Bu kapsamda 7 farklı gayrimenkul uzmanından 

destek alınmıştır. Uzman görüşlerinden faydalanılarak elde edilen sıralamalar 

Tablo 4‟te gösterilmektedir. 
 

Tablo 4: Uzmanların Kriter Sıralamaları 

 UZ1 UZ2 UZ3 UZ4 UZ5 UZ6 UZ7 

K1 2 3 1 3 4 1 1 

K2 4 2 3 2 1 6 3 

K3 7 6 7 7 6 5 7 

K4 3 4 5 5 2 4 6 

K5 1 1 2 1 3 3 2 

K6 5 5 4 6 7 2 4 

K7 6 7 6 4 5 7 5 

(Kriterler: ‘K’, Uzmanlar: ‘UZ’ şeklinde kısaltılmıştır.) 
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 Daha sonra SWARA yönteminin aşamaları tek tek uygulanmıştır. 

Kriterlerin her biz uzman için ayrı ayrı önem düzeyleri hesaplanmıştır. 

Hesaplanan kriterlerin göreli ağırlık katsayı değerlerinin geometrik ortalaması 

alınarak kriterlere ilişkin nihai ağırlık katsayıları belirlenmiştir. Elde edilen 

değerler Tablo 5 ve Tablo 6‟ da gösterilmektedir. 

Tablo 5: Uzman Görüşleri Sonucu Elde Edilen Kriter Ağırlıklandırmaları 

 UZ1 UZ2 UZ3 UZ4 UZ5 UZ6 UZ7 

K1 0,175 0,163 0,207 0,154 0,135 0,231 0,233 

K2 0,139 0,196 0,150 0,177 0,231 0,102 0,149 

K3 0,100 0,091 0,103 0,092 0,107 0,107 0,089 

K4 0,146 0,142 0,124 0,112 0,178 0,128 0,098 

K5 0,201 0,215 0,173 0,230 0,148 0,154 0,194 

K6 0,126 0,118 0,130 0,101 0,089 0,193 0,124 

K7 0,115 0,076 0,113 0,134 0,112 0,085 0,113 

Tablo 6: SWARA Yöntemi Sonuçları 

Kriterler 
Kriter 

Ağırlıkları 
Sıralama 

Döviz Kuru 0,182 2 

Mütekabiliyet Yasasının Değişmesi 0,159 3 

Dini Sebepler 0,098 7 

Yatırım Amaçlı 0,130 4 

Turizm Şehri Olması 0,186 1 

Vatandaşlık Elde Etme 0,123 5 

Ülkelerindeki Siyasi ve Ekonomik Karışıklıklar 0,105 6 

 

Uzman görüşleri SWARA yöntemi ile analiz edilmiş ve yabancıların 

konut satın alma talebini en çok etkileyen kriterin turizm olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Muğla ilinin Türkiye‟nin önemli turizm merkezlerinden biri 

olması yabancı vatandaşların dikkatini çekmektedir. Özellikle Fethiye, 

Marmaris, Bodrum ve Datça gibi merkezlerin çok sayıda mavi bayraklı 

plajlara, doğal ve tarihi güzelliklere sahip olması Muğla‟nın tercih 

edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir diğer önemli kriter ise döviz 

kurunda yaşanan artıştır. Özellikle son zamanlarda dövizin Türk Lirası 

karşısında çok fazla değer kazanması yabancıların Türkiye‟ye olan yatırım ve 

konut taleplerini arttırmıştır. Dini sebepler ve ülkelerinde yaşanan 

karışıklıklar ise en az etkileyen kriterler olarak tespit edilmiştir. 
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Kriterler SWARA yöntemi ile en fazla önemliden en az önemliye 

doğru sıralandıktan sonra, kriterler arasındaki ilişkileri ve birbirlerini nasıl 

etkilediğini belirlemek için DEMATEL yöntemi uygulanmıştır. Muğla ilinde 

faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin üst düzey yöneticileri, 

yabancı uyruklu vatandaşları konut satın alma taleplerini etkilediği düşünülen 

kriterleri Tablo 2‟de yer alan ölçeğe göre değerlendirmişlerdir. 

Değerlendirmeleri her uzman ayrı ayrı yapmıştır. Uzmanların sözel olarak 

yaptıkları değerlendirmeler toplanıp ilgili ölçeğe göre sayısal ifadelere 

dönüştürülmüş ve Tablo 7‟de gösterilen doğrudan ilişki matrisi elde 

edilmiştir. 

Tablo 7: DEMATEL doğrudan İlişki Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1 0 3 2 3 4 2 1 

K2 4 0 3 2 1 2 3 

K3 4 2 0 3 3 2 1 

K4 3 4 5 0 2 4 4 

K5 2 1 2 1 0 3 2 

K6 2 1 2 4 3 0 4 

K7 1 1 2 4 4 3 0 

 

Daha sonra normalizasyon işlemi yapılmıştır. Bu işlem için matristeki 

bütün değerler satır veya sütun toplamlarının en büyük değerine bölünmüştür. 

Satırlar ve sütunlar ayrı ayrı toplandığında „K4‟ satırı „22‟ sayısal değeri ile en 

büyük toplamı oluşturmaktadır. Tüm hücreler „22‟ değerine bölünerek 

normalizasyon işlemi yapılmıştır. Elde edilen normalizasyon matrisi Tablo 

8‟de gösterilmektedir. 

Tablo 8: Normalizasyon Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1 0,000 0,136 0,091 0,136 0,182 0,091 0,045 

K2 0,182 0,000 0,136 0,091 0,045 0,091 0,136 

K3 0,182 0,091 0,000 0,136 0,136 0,091 0,045 

K4 0,136 0,182 0,227 0,000 0,091 0,182 0,182 

K5 0,091 0,045 0,091 0,045 0,000 0,136 0,091 

K6 0,091 0,045 0,091 0,182 0,136 0,000 0,182 

K7 0,045 0,045 0,091 0,182 0,182 0,136 0,000 
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Normalize edilmiş doğrudan ilişki matrisi birim matristen çıkartılıp 

tersi alınmıştır. Daha sonra tekrardan kendisi ile çarpılarak toplam ilişki 

matrisi elde edilmiştir. Elde edilen matris Tablo 9‟da sunulmuştur. 

Tablo 9: Toplam İlişki Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1 0,253 0,318 0,338 0,378 0,420 0,338 0,284 

K2 0,412 0,201 0,375 0,357 0,324 0,338 0,356 

K3 0,412 0,286 0,256 0,384 0,392 0,339 0,282 

K4 0,481 0,435 0,553 0,386 0,469 0,517 0,495 

K5 0,266 0,187 0,268 0,249 0,206 0,311 0,261 

K6 0,348 0,258 0,362 0,449 0,417 0,284 0,420 

K7 0,296 0,243 0,345 0,427 0,431 0,387 0,249 

 

Daha sonra kriterler arası ilişkiyi ve kriterlerin etkilenen ve etkileyen 

şeklinde belirlenmesi için satır ve sütun toplamları ilgili kriterler baz alınarak 

hesaplanmıştır. Hesaplamalar yardımıyla di + rj ve di - rj değerleri 

oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 10‟da sunulmuştur. 

Tablo 10: di + rj ve di - rj Değerleri 

 di rj di + rj di - rj 

K1 2,329 2,467 4,796 -0,138 

K2 2,364 1,929 4,292 0,435 

K3 2,352 2,496 4,848 -0,144 

K4 3,334 2,630 5,964 0,705 

K5 1,747 2,658 4,405 -0,911 

K6 2,537 2,514 5,052 0,023 

K7 2,379 2,347 4,726 0,031 
 

Elde edilen sonuca göre di + rj değeri en yüksek olan kriterin diğer 

kriterlerle en yüksek düzeyde ilişkili olduğu söylenebilir. di - rj değerleri 

sonucuna göre negatif değere sahip olan kriterler etkilenen grupta; pozitif 

değere sahip olunan kriterler etkileyen grupta yer almaktadır. Tablo 10‟daki 

değerlere göre oluşturulan ilişki düzeyi ve etki grupları Tablo 11‟de 

gösterilmiştir. 

 



SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 222 

 

     Tablo 11: İlişki Düzeyi ve Etki Grupları 

Kriterler ĠliĢki Düzeyi Etki Grubu 

Yatırım Amaçlı Yüksek Etkileyen 

Vatandaşlık Elde Etme 
 

Etkileyen 

Dini Sebepler Etkilenen 

Döviz Kuru Etkilenen 

Ülkelerindeki Siyasi ve Ekonomik 

Karışıklıklar 
Etkileyen 

Turizm Şehri Olması Etkilenen 

Mütekabiliyet Yasasının Değişmesi DüĢük Etkileyen 

 

Tablo incelendiğinde yatırım amacı kriterinin diğer kriterlerle en 

yüksek düzeyde ilişki içinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Yabancı 

vatandaşların konut satın almaları yönündeki yasal düzenlemelere karşılık 

gelen mütekabiliyet yasasının değişmesi kriteri ise diğer kriterlerle en az 

ilişkili olan kriterdir. Etki gruplarına bakıldığında ise dini sebepler, döviz kuru 

ve turizm merkezi olması kriterleri diğer kriterlerden daha çok etkilendiği 

sonucuna ulaşılmaktadır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada yabancı uyruklu vatandaşların Muğla ilinde konut satın 

alma taleplerini etkileyen kriterlerin önem sıralaması ve kriterlerin 

aralarındaki ilişki durumu araştırılmıştır. Talebi etkilediği düşünülen kriterler 

Muğla ilinde faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin üst 

düzey yöneticileriyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda 

oluşturulmuştur. Çalışmada ÇKKV tekniklerinden olan SWARA ve 

DEMATEL yöntemi kullanılmıştır. Her iki yöntemin de ortak noktası karar 

verici grupların uzman ve ilgili kişilerden oluşmasıdır.  

SWARA yöntemi sonuçlarına göre Muğla ilinde yabancıların konut 

talebini en çok etkileyen kriter şehrin bir turizm destinasyonu olmasıdır. 

Muğla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Doğal güzellikleri, 

antik kentleri ve nitelikli tesisleriyle 12 ay boyunca turistlerin ziyaret 

noktalarından biridir. Son zamanlarda artan döviz kuru ile birlikte Türkiye 

yabancı uyruklu vatandaşlar için daha cazip hale gelmiştir. Bununla birlikte 

yabancıların ülkemizde konut satın almaları ilgili yapılan yasal düzenlemeler 

konut talebini arttırmıştır. Elde edilen sonuçlarda döviz kuru ve  mütekabiliyet 

yasasının değişmesi turizmden sonra gelen en önemli iki kriterdir. Artan döviz 

kuru sayesinde yabancı uyruklu vatandaşlar için kısa veya uzun süreli 
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oturumlar daha cazip hale gelmiştir. Ayrıca yabancıların Türk vatandaşı 

olabilmeleri için belirli bir miktar döviz karşılığında konut edinimi şartı 

bulunması konut talebini arttırmaktadır. Yabancı uyruklu vatandaşların dini 

görüşleri ve ülkelerindeki mevcut siyasi ve politik karışıklıklar konut talebini 

en az etkileyen kriterler olarak saptanmıştır. Yabancılara yapılan konut 

satışının en çok Ruslara yapılması bunu destekler niteliktedir. DEMATEL 

yönteminin sonuçları incelendiğinde yatırım amacı ile konut satın alma kriteri 

diğer kriterlerle en yüksek düzeyde ilişki kuran kriter olarak saptanmıştır. 

Vatandaşlık elde etme ve dini sebepler kriterleri de yatırım amacı kriterinden 

sonra kriterlerle en yüksek düzeyde ilişki kuran iki kriterdir. Kriterlerle en az 

ilişki olan kriter ise mütekabiliyet yasasının değişmesi kritedir. 

Türkiye gayrimenkul pazarı olarak Avrupa‟nın en önemli 

merkezlerinden birisidir. Avrupa, Asya ve Orta Doğu üçgeninin merkezinde 

olması ve kalabalık nüfusuyla gayrimenkul yatırımları için harika fırsatlar 

sunmaktadır. Son dönemde konut sektörüne yerli talebin yanında yabancı 

uyruklu vatandaşların da talebi artmaktadır. Özellikle başta İstanbul olmak 

üzere turizm bölgelerinde yabancılara yapılan konut satışlarında artış 

gözlemlenmektedir. Muğla ili de bu artıştan payını almaktadır.  

Yapılan bu çalışmada yabancıların Muğla ilinde konut satın alma 

talebini etkileyen kriterler, uzman görüşleri temel alınarak saptanmaya 

çalışılmıştır. Literatür incelendiğinde yabancı uyruklu vatandaşların konut 

talepleri çoğunlukla ekonometrik modeller ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmaların önemli bir kısmı Türkiye‟deki toplam talebi temel almıştır. Bu 

çalışma diğerlerinden farklı olarak sadece tek bir ili (Muğla) ele almış ve 

kriterleri ekonometrik modellerle değil ÇKKV teknikleri kullanarak tespit 

etmeye çalışmıştır. Bu yüzden başka araştırmacıların bu çalışmadan 

faydalanacağı düşünülmektedir. Gelecekte farklı illerde yapılacak 

çalışmalarda elde edilen sonuçlar bu çalışmanın sonuçları ile karşılaştırabilir.   
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