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Öz 
Bu çalışmanın amacı müşteri ilişkileri yönetiminin evrimini insan, süreç ve teknoloji faktörlerini 
inceleyerek ortaya koymaktır. Dünyada değişimlerin hızlı yaşanmasına bağlı olarak müşteri 
ilişkileri yönetimi anlayışında da değişimlerin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu bağlamda 
müşteri ilişkilileri anlayışında gözlenen değişimleri ve gelişmeleri insan, süreç ve teknoloji 
faktörlerini dikkate alarak incelemek önem taşımaktadır. Araştırma literatür taramasına 
dayanarak oluşturulmuş ve öneriler sunularak zenginleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 
teknoloji alanındaki ilerlemeler, müşterilerin satın alma davranış kalıplarının değişmesi, 
rekabetin artması, tehdit ve fırsatları önceden tahmin ederek onları ortadan kaldırmaya yönelik 
stratejilerin geliştirilmesi gibi faktörler neticesinde müşteri ilişkileri yönetimi işletmeler için 
tekrar önem kazanmıştır. Bu noktada araştırmada, müşteri ilişkileri yönetimi konusu ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda müşteri ilişkilileri yönetimine dair 
önerilerde bulunulmuştur. 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the evolution of customer relationship management by 
examining people, process and technology factors. It is observed that changes in the 
understanding of customer relationship management have emerged due to the rapid changes in 
the world. In this context, it is important to examine the changes and developments observed in 
the understanding of customer relations, taking into account the factors of people, process and 
technology. The research was based on literature review and the proposals were presented and 
enriched. According to the findings, the progress in technology has made customer relationship 
management re-importance for businesses as a result of factors such as customers' changing 
behavior patterns, increasing competition and need of developing proactive strategies. At this 
point, proposals have been made for the successful management of customer relationships in 
the research. 
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GİRİŞ 

19. yüzyılın ortalarında ürünün tüketiciler için ulaşılabilirliğinin artması sonucu kitle üretim 
teknikleri ve kitle pazarlama anlayışının değişikliğe uğradığı gözlenmektedir (Chen ve 
Popovich, 2003). Günümüzde hemen hemen her üretici firmanın karşı karşıya kaldığı en temel 
problem artan rekabet ve pazar dinamizmi neticesinde birbirinin ikamesi ürünlerin daha ucuz 
fiyata ve daha cazip seçenekler ile tüketicilere sunulmasıdır. Bunun sonucu olarak müşteri 
sadakatinin önemli ölçüde azalması, kar marjlarının düşmesi ve işletmelerin varlıklarına devam 
edememe sorunu gündeme gelmektedir. Bu noktada müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) 
pazarlama açısından bir devrim niteliği taşımaktadır (Kırım, 2003). İşletmeler müşteri ilişkileri 
yönetimi süreçlerini başarılı bir şekilde yönetebildiği ölçüde müşteri sadakatini, müşteri yaşam 
boyu değerini ve kar marjlarını artırmaktadırlar.  

Son yıllarda hızla ilerleyen teknoloji sayesinde üretim maliyetlerinin düşmesi, mal ve 
hizmetlerin kolayca taklit edilmesi, müşteri sadakatinin azalması, marka bağımlılığının giderek 
azalması gibi unsurlar rekabet unsurlarını tetiklemiştir. Satış noktasında satılan mal ve 
hizmetin kalitesi ya da satış sonrası verilen hizmetlerle birlikte müşteri ilişkileri çok daha fazla 
önem kazanmıştır. 

Teknolojik gelişmeler ve diğer uygulamalar çok kısa sürede taklit edilmekte ve bu durum 
işletmelerin rekabet üstünlüğünü uzun süre koruyamamasına neden olmaktadır. Kuruluşunun 
uzun ve zahmetli olmasına rağmen MİY ise taklit edilmesi zor ve rekabet avantajı sağlaması 
açısından işletmelere pek çok açıdan fayda sağlamaktadır. Bu durum gelecekte rekabetin yoğun 
biçimde müşteri ilişkileri yönetimi üzerinde olacağının göstergesidir. Bu bağlamda MİY’in 
gelişimini insan, süreç ve teknoloji faktörlerini inceleyerek ortaya koymanın işletmeler için 
uzun vadede strateji belirleme ve geleceğe dönük pazarlama faaliyetleri konusunda faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN EVRİMİ 
Alvin Toffler’a göre insan uygarlığı ekonominin geçirdiği aşamalara göre üç dalgaya 
ayrılmaktadır. Birinci dalga, en önemli sermayenin üzerinde tarım yapılan toprak olduğu tarım 
çağıdır. İkinci dalga, İngiltere ve Avrupa’daki sanayi devriminin ardından gelen sanayileşme 
çağıdır. Üçüncü dalga ise, akıl, enformasyon ve ileri teknolojinin sermayeyi oluşturduğu 
enformasyon çağıdır (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2014: 7).  

Pazarlamanın son 60 yılına bakıldığında da insan uygarlığının gelişmesine paralel benzer 
değişimlerin yaşandığını söylemek mümkündür. İnsanların temel ihtiyaçlarını kendilerinin 
yeterli ölçüde karşılayabildiği dönemlerde pazarlama kavramından söz edilememektedir. 
Ancak toplumun sosyo-ekonomik bir düzene dönüştüğü iş bölümünün gelişmesi, sanayileşme 
akımı ve nüfusun kentleşmesi sonucu pazarlama doğmuştur. Bu bağlamda pazarlama bir 
devrim olmaktan çok bir evrim sonucu ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Cemalcılar, 1986). 
Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerinin farkına varma veya keşfetme yeteneği olan pazarlama, 
dünya genelinde yaşanan ekonomik, teknolojik ve siyasi değişimlerden beslenmekte aynı 
zamanda etkilenmektedir.  

Kısaca özetlemek gerekirse pazarlama söz konusu değişimlere bağlı olarak üç temel disiplin 
etrafında evrim geçirmiştir. Bunlar: ürün yönetimi, müşteri yönetimi ve marka yönetimidir. 
Pazarlama kavramları 1950’lerde ve 1960’larda ürün yönetimine odaklanırken, 1970’ler ve 
80’lerde müşteri yönetimine odaklanmıştır. 1990’lar ve 2000’lerde de marka yönetimi disiplini 
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eklenmiştir. Görüldüğü üzere, pazarlama anlayışları sürekli insan yaşamının farklı alanlarına 
uyarlanmıştır ve değişikliğe uğramıştır (Kotler vd., 2014:37). 

Ürün ve marka arasında bir geçiş dönemi olan müşteri ilişkilerini anlamak pazarlamanın özünü 
oluşturmakta ve bir ürün veya hizmetin marka kişiliği kazanmasında rol oynamaktadır. 
Müşteri ilişkileri veya bire bir pazarlama (Peppers ve Rogers, 1999) yeni bir kavram olmamakla 
birlikte kökeninin ilişkisel pazarlamaya dayandığı söylenmektedir (Chen ve Popovich, 2003). 
Pazarlama kısaca üretim, ürün, satış, pazarlama ve ilişkisel pazarlama gelişimi (Karafakıoğlu, 
2005) çerçevesinde ve dünya üzerinde yaşanan ekonomik, teknolojik, kültürel ve politik 
faktörler neticesinde farklı boyutlar kazanmıştır. Bu noktada ilişkisel pazarlama uzun dönem 
karlılığı artırmak üzere müşteriler ile ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve yönetilmesi şeklinde 
ifade edilmektedir. 

MİY ilk olarak 1990’lı yılların başında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de küçük ölçekli 
finans kuruluşlarının özel çözümler üretmek üzere büyük bankaların müşterilerinin kendi 
bünyelerine çekmeleriyle ortaya çıkmıştır. MİY’in yeni bir iş anlayışı haline gelmesi ise son 
yıllarda “müşteri merkezlilik” anlayışı çerçevesinde geliştirilen teknolojinin yaygınlaşması ile 
gerçekleşmiştir. 

MİY, müşterileri yakından tanıyarak müşterilerin farklı özelliklerini keşfetmek ve bu 
farklılıkları her bir müşteriye göre işletme için bir stratejiye dönüştürebilme fırsatı 
sağlamaktadır. Özünde farklı müşterilere farklı muamele yapın gibi basit bir özdeyişi 
barındırmasına karşın müşteri ilişkileri yönetiminin uygulanması kolay olmamaktadır. Bunu 
başarı ile uygulayabilen işletme sayısı da oldukça sınırlı sayıda olduğu ifade edilmektedir 
(Kırım, 2003:47). 

MİY ile ilgili açık kavramsal bir çerçevenin veya görüş birliğinin henüz olmadığı ifade 
edilmektedir (Zablah, Bellenger ve Johnston, 2004). Bu bağlamda MİY kavramı şu şekilde 
özetlenebilmektedir: MİY, müşteriler ile bilgi temelinde değer yaratan ilişkiler kurmayı ve 
geliştirmeyi amaçlayan bir iş stratejisidir. MİY, müşteri ile temas kurabilmek için bilgi 
teknolojileri yardımıyla faaliyetlerin ve süreçlerin yeniden tasarlanmasını gerekli kılmaktadır. 
Böylece, ürünler ve hizmetler kişiselleştirerek, firma müşteri ihtiyaçları en iyi şekilde 
karşılanabilmekte, uzun vadeli ve karşılıklı yarar sağlayan sadakat ilişkileri kurulabilmektedir 
(Garrido-Moreno ve Padilla-Meléndez, 2011:438). Diğer bir ifade ile müşteri beklentilerini daha 
fazla anlamak için gerekli verileri toplamaya ve elde edilen bilgiler ışığında yeni çalışma 
stratejileri geliştirmeye MİY, bu yönde geliştirilen yazılımlara da MİY programı ya da müşteri 
takip programı adı verilmektedir. Stratejik MİY ile işletmeler müşteri amaçlarını tanımlamakta 
ve karlılığını belirlemektedir. Bu durum strateji geliştirme ve değer yaratma ile ilgili bir düzeyi 
ifade etmektedir. İşletmeler teknolojiden faydalanarak müşteri tatmini sağlamada ve müşteri 
yaşam boyu değeri temelinde müşteriler ile stratejik ilişkiler gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda 
söz konusu ilişkilerin yönetilmesi stratejisi MİY olarak ifade edilmektedir. Tablo 1’de görüleceği 
üzere müşteriler dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdadır. Müşteriler ile müşteri temas 
noktalarını kullanarak etkili iletişim kurmak müşteriye özgü bilgilerin elde edilmesini ve 
davranışlarının anlaşılmasını sağlamaktadır. Pazarlama, satış ve hizmet gibi ön ofis süreçleri ile 
müşteri ilişkileri uygulamaları otomatikleşmekte, daha verimli hale gelmekte ve işlevsel bir 
özellik kazanmaktadır. MİY’in etkin bir şekilde uygulanması; işletmelerin karlılığını, verimliliği 
artırmakta, rakiplerinden farklılaşmasına yardımcı olmakta ve müşteri beklentilerinin 
karşılanmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak bu uygulamalar işletmelerin maliyetlerini 
düşürmesine olanak sağlamaktadır. 
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Tablo 1: MİY Uygulamaları 

 
 
Kaynak: Chen ve Popovich, (2003:674) 
 

MİY ile ilgili literatür taraması yapıldığında MİY anlayışının insanlar, süreç ve teknoloji 
faktörleri çerçevesinde evrim geçirdiği gözlenmektedir. 

İnsanların X, Y ve Z şeklinde kuşaklara ayrıldığı günümüzde satın alma davranış kalıpları da 
değişmektedir. Değişen satın alma davranışlarına yönelik tüketiciler ile iletişim süreçlerini 
yönetmek zorlaşmaktadır. Diğer taraftan 1970’lerden 1990’lara kadar geçen süreçte teorik 
olarak kavramsallaştırılmaya çalışılan MİY özellikle 2000’li yıllardan sonra yazılım 
teknolojilerindeki girişimlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak daha geniş bir uygulama alanı 
bulduğu söylenmektedir. Yazılım programları müşteri temaslarını izleme ve tahmin etmede 
konusunda yardımcı olmaktadır.  

Günümüzde hızlı bir şekilde gelişme gösteren MİY’in yaşadığı evrimi insanlar, süreç ve 
teknoloji alt başlıkları ile incelemek araştırmada önem taşımaktadır. Bu bağlamda aşağıda 
literatür taramasına dayanarak oluşturulmuş insan, süreç ve teknoloji faktörlerine ilişkin 
detaylı bilgilere yer verilmiştir. 

 

İnsan Faktörü 
Beşeri bir varlık olan insanın istek, ihtiyaç ve beklentileri dünya üzerinde yaşanan değişimlere 
bağlı olarak sürekli değişmektedir. Ne üreteceğinden başlayıp, nasıl duyuracağına ve kalıcı 
ilişkiler geliştireceğine kadar geçen tüm süreç içinde çıkış noktası olarak “insan” ele 
alınmaktadır. İnsan merkezlilik kavramı MİY’de müşteri merkezlilik kavramı ile karşılık 
bulmaktadır. Ancak müşteri merkezlilik müşteri odaklılık anlamına gelmemektedir. Zira 
müşteri odaklılık toplam kalite anlayışının odaklandığı bir kavramdır ve “ne üreteceğine karar 
ver kitlesel olarak pazarla” anlayışını ifade etmektedir. Diğer yandan müşteri merkezlilik, 
müşteri kitlesinin çok küçük pazar dilimlerine ayırmak ve her bir pazar dilimlerine ayrı bir 
strateji uygulamayı ifade etmektedir (Kırım, 2003). 
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İnsan davranışlarını daha iyi anlayabilmek için nesillerin kuşaklara ayrıldığı bilinmektedir. 
Kuşak kavramı, “aynı dönemlerde yaşayan, ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu 
gruplar olarak” (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014:167) tanımlanmaktadır. Bu çalışmada X, Y ve Z 
kuşağını kısaca tanımlamakta ve satın alma davranış kalıpları hakkında bilgiler sunulmaktadır.  

Nesillerin ayrıldığı ilk kuşak X kuşağıdır. Bu kuşak, 1965 ile 1979 yılları arasında doğanlar 
olarak sınıflandırılırlar (Alwin, 2002). X kuşağı bireyleri, teknoloji ve bilgi ile barışık, girişimci, 
amaç odaklı ve bağımsızdırlar (Jianrui, 2011). 

İkinci kuşak Y kuşağıdır. Lower’a (2008) göre bu kuşağın doğum yılları aralığı herhangi bir 
gösterge ile kısıtlanmamaktadır. Pek çok uzman, 1980 ile 2001 yılları arasında doğanlar için bu 
kuşak ismini kullanmaktadır. Sosyal medyanın etkisiyle büyüyen ilk kuşak olma özelliğine 
sahip Y kuşağıdır. Bu kuşağın üçte ikisi, beş yaşından önce bilgisayarla tanışmaktadır. Bu 
kuşak, arkadaşlarına, ailelerine, akrabalarına her an ulaşmanın yanı sıra bilgilere ve eğlenceye 
de her dakika ulaşabilmektedir. Her ne kadar küresel ekonomik krizden diğer kuşaklara kıyasla 
daha kötü etkilenmelerine karşın iyimserliklerini muhafaza etmektedirler. Kuşağın diğer 
özellikleri ise ilgi odağı olmaya alışık olmaları, beklentilerini yüksek tutmaları ve hedeflerini 
açık bir şekilde tanımlamaları şeklinde sıralanabilmektedir. 

Son kuşak ise Z kuşağıdır. 2000-2020 yılları arasında dünyaya geldiğine ve geleceğine inanılan 
bu kuşağın ilk üyeleri önümüzdeki beş sene içerisinde çalışma yaşamına gireceği ifade 
edilmektedir (Adıgüzel vd., 2014). ‘İnternet kuşağı’ olarak da adlandırılan bu kuşak, yeni 
teknolojik imkânlarla iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile hep bir arada bulunmaktadır. Bu kuşak 
önceki kuşaktan farklı olarak ‘network’ gençleri, çeşitli ağların üyeleri olabilmektedirler. 
Uzaktan da ilişki kurabildikleri için yalnız yaşadıkları ve yaşayabilecekleri savunulmaktadır 
(Adıgüzel vd., 2014). Aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme becerilerini geliştirdikleri 
söylenebilmektedir. Örneğin yapılan bir araştırmaya göre gelecekte söz konusu üç kuşağın 
birleşerek aynı iş yerinde çalışacağı ifade edilmektedir. Buna rağmen kuşaklar arasında liderlik 
tutkusu, girişimcilik arzusu, teknolojiye güvenme, eğitim ve uyum sağlama konularında farklar 
tespit edilmiştir. Şirketlerin ve liderlerin; liderlik gelişimi, teknoloji, eğitim ve kültür oluşturma 
hakkında daha iyi kararlar alabilmeleri için bu kuşak arasındaki farkları iyi tespit etmeleri 
tavsiye edilmektedir (Bresman ve Rao, 2017). 

Tüketicilere ürün ve hizmet pazarlayanlar açısından söz konusu kuşaklara yönelik pazarlama 
faaliyetleri de farklılaşmaktadır. Diğer taraftan bu kuşakların ortak noktası teknolojiye adapte 
olma sorunu yaşamamalarıdır. Bu bağlamda ürün ve hizmetlerini bu kuşaklara sunmak için 
teknolojiyi kullanma pazarlamacılar açısından bir fırsat değeri taşımaktadır. Güncel bir 
çalışmaya göre günümüz tüketicilerini etkilemek için bazı stratejiler bulunmaktadır (Köse ve 
Yengin, 2018). Buna göre: 

• Tüketicilerin farklı veya özel olduklarını hissettirmek, 

• Pazarlama karması elemanlarının onların gereksinimlerine ve fikirlerine göre 
uyarlanmasını sağlamak, 

• Onlara geleneksel reklamdan ziyade teknoloji aracılığıyla ulaşmak, 

• Hızlı tüketip, hızlı yaşayan X, Y ve Z kuşaklarına sunulan içeriklerin durağan ve stabil 
olmamasına özen göstermek, 

• Tükettikleri her şeyden çabuk sıkılan yeni nesili eğlendirmeyi amaçlamak, 

• Oyunlaşan yaşam şekilleri sunun veya oyunlaştırılmış uygulamalar yer vermek, 

• Üre-tüketici kavramını pazarlama faaliyetleri ile kişiselleştirmek, 
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• Dikkatlerini çekecek ve sıkılmadan tüketecekleri içerikler için teknolojik 
uygulamalardan yararlanmak, 

• Uzun reklamlar yerine fijital (dijital ve geleneksel pazarlama yöntemlerinin birlikte 
kullanımı) reklamları kullanmak ve 

• Tüketicilerin ilgi alanlarını, vakit geçirdikleri ortamları ve kullandıkları iletişim 
araçlarının neler olduğunu tespit etmektir. 

 

Günümüz teknolojisinde tüketicilere ulaşmak zor olmasa da onları ikna etmek ve dikkatlerini 
çekmek zorlaşmaktadır. Bu noktada gelişen teknoloji ve davranış kalıplarını sürekli izleyen ve 
bunları ürün veya hizmete dönüştürme olanağı bulan işletmelerin rekabet ortamında tehdit ve 
fırsatları önceden öngörebilecek (proaktif) bir avantaja sahip olacakları söylenebilmektedir. 

 

Süreç Faktörü 

Yakın bir zamana kadar etkili tesisleri ve fazla kaynakları olan işletmeler müşteri ihtiyaçlarını 
standart ürünler ile daha düşük maliyet ile karşılama konusunda avantajlı konumdaydılar. Bu 
bağlamda kitle pazarlama ve kitle üretim anlayışının müşteriler memnun kaldığı sürece başarılı 
olduğu gözlenmektedir. Ancak, daha fazla işletme pazara girdikçe ve müşteri memnuniyeti 
azaldıkça kitlesel pazarlama teknikleri etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. Bu noktada, 
işletmeler heterojen pazarları dilimlere ayırmaya çalışmaktadırlar. Değişen müşteri ihtiyaçları 
ve tercihleri doğrultusunda işletmelerin müşterilerini daha küçük tanımlamaları ve daha küçük 
bölümlere ayırmaları zaruri hale gelmektedir. İşletmelerin müşteri gereksinimlerini karşılama 
çabaları hedef pazarlama veya bölümlendirme yaklaşımları şeklinde tanımlanmakta ve 
pazarlama literatüründe yerini almaktadır (Gupta, Aggarwal ve Rani, 2016; Law, Fong ve Chan, 
2018; Pohludka ve Stverkova, 2019; Umamaheswari, Pandian ve Venkateswari, 2018). 

Başka bir açıdan yeni müşteri kazanmanın maliyetinin müşteriyi elde tutmanın maliyetine göre 
daha az olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla ilişkisel pazarlama müşterilerin ihtiyaçlarının, 
önceliklerinin, satın alma davranışlarının ve fiyat hassasiyetlerinin değişmesine paralel olarak 
gelişme göstermektedir. 

Tablo 2’de görüleceği üzere müşteriler ile ilişkiler zaman içinde değişmiştir. Kitlesel pazar 
çevresinde oluşturulan pazarlama karması faaliyetleri zaman içinde pahalı bir müşteri kazanma 
yolu olmuştur.  

İşletmeler kitlesel pazarları daha küçük pazarlara ayırmaya başlamıştır. Sonrasında ise pazar 
payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati 
kavramlarının ön plana çıkması ile birlikte müşteriyi elde tutma çabalarına gerek duyulması 
sonucu her müşterinin özel ihtiyaçlarına göre hitap etme stratejileri oluşturulmaya başlanmıştır. 
Pazar ve müşteri anlayışındaki değişimler ve teknolojik gelişmeler ile birlikte MİY günümüzde 
pek çok işletme tarafından uygulanan bir iş stratejisi olarak görülmektedir. 
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Tablo 2: Değişen Pazarlama Stratejileri 
 

 
Kaynak: Chen ve Popovich, (2003:683) 
 

Teknoloji Faktörü 

Yüz yıl önce elektrik, sayısız endüstrinin kurulmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bilişim 
teknolojileri ve internet ise bu gelişmeyi 20 yıl kadar önce yapmıştır. 5 yıl sonra ise yapay 
zekanın aynı ilerlemeyi ve dönüşümü yapması beklenmektedir (Ng, 2016).  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemlerde teknoloji alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır. 
Söz konusu gelişmeler ile birlikte bilim insanlarının, mühendislerin ve teknik elemanların 
çalışmaları da işletmelerin pazarlama faaliyetlerini büyük oranda etkilemeye başlamıştır. Diğer 
taraftan ortaya çıkan gelişmelerin pazarlama üzerindeki etkisi tüketicilerin yaşam 
biçimlerinden harcama modellerine ulaşım ve haberleşme sistemlerinden günlük yaşamlarına 
kadar yansımaktadır (Mucuk, 1997). Dolayısıyla değişen tüketici anlayışı ve pazarlama 
faaliyetleri pazarlama yöneticilerinin gelişmeleri yakından takip etmesini gerekli kılmaktadır. 
Ancak yeniliği üretmenin veya bulmanın yeterli olmadığı söylenmektedir.  

Yeni mal ve hizmetlerin tüketici ihtiyaç, istek ve beklentilerine uygun hale getirilmesi ve 
tüketicilere benimsetilmesi önem taşımaktadır. Dolayısıyla pazarlama ve teknoloji karşılıklı 
etkileşim halinde bir gelişme göstermektedir. Bu noktada bir şirketin müşteri ile olan ilişkilerini 
düzenli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan MİY, yazılım ve internet yetenekleri için 
kullanılan bir bilişim endüstrisi terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. MİY, müşteri ile ilgili tek 
ve kapsamlı bir bilgi üretmek üzere verilerini müşteri dokunma noktalarından alan, karlı 
müşterileri tespit eden, satın alma potansiyellerini öngören ve elde ettiği tüm verileri bir strateji 
doğrultusunda işleyen karışık ve çok yönlü uygulamalar gerektiren bir yaklaşım olarak ifade 
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edilmektedir (Chiang, 2018). Bu noktada teknoloji işletmelere müşteri davranışlarını kolay bir 
şekilde izlemede, tanımlamada ve analiz etmede yardımcı olmaktadır. Bu sayede en iyi 
müşteriler tespit edilmekte ve belirlenen müşteri grubu için belirlenen pazarlama faaliyetlerine 
odaklanılmaktadır.  

Teknoloji faktörü işletmelerin müşterilerini tutmada karşılıklı, etkili ve etkin bir iletişim 
sağlamaktadır. Teknolojideki yenilikler, rekabet çevreleri ve internet müşteriler ile birebir ilişki 
kurmayı gerekli kılan faktörlerden sadece bir kaçıdır. İşletmeler teknolojinin sunmuş olduğu 
imkanlardan faydalanarak müşterilerine alışveriş deneyimi, online satış, ayrıcalıklı teklifler ve 
hizmetler de sunabilmektedirler (Rodriguez, Peterson ve Krishnan, 2018). 

İster üretici, isterse toptancı, ihracatçı ve ithalatçı olsun, bir işletmenin rakiplerinden 
farklılaşması, pazar çevresinde lider konuma gelmesi veya pazardaki payını koruyabilmesi, 
müşterilerinin kısa ve uzun vadeli beklentilerine cevap verebilmesi için kendini sürekli 
yenilemesi kaçınılmaz olmaktadır. Zira, küreselleşen dünyada küçük, orta ve büyük tüm 
kuruluşların pazar paylarını ancak teknolojilerini geliştirerek koruyabilecekleri ifade 
edilmektedir (Karafakıoğlu, 2005). 

Sayıca az müşteriler ile bire-bir ilişkiler şahsi olarak kurulabilirken, fazla sayıda müşteri ile 
benzer ve hatta çok daha ileri ilişkileri başlatabilmenin kişisel olarak imkanı olamamaktadır. Bu 
noktada teknoloji devreye girmektedir. Kurumların müşterileri ile uzun dönemli bir öğrenen 
ilişki diğer bir ifade ile müşteriyi kümülatif olarak tanımak üzerine kurulu bir ilişki 
geliştirebilmeleri için 3 tür teknolojiye ihtiyaçları vardır. Bunlar; veri tabanı, interaktif medya ve 
ısmarlama seri üretim teknolojisi şeklinde ifade edilmektedir. 

Veri tabanı: her birim müşterinin işletme ile yapmış olduğu işlemlerin ve kurduğunu ilişkilerin 
sistemsel hafızaya alınmasıdır. İnteraktif medya ise çağrı merkezleri, web siteleri, satış 
otomasyonu ve sosyal medya gibi paylaşım ağlarını ifade etmektedir. Son olarak ısmarlama seri 
üretim teknolojisi her müşteriye farklı muamele yapabilmeyi ve ürünleri bireysel farklılıklara 
uyarlayabilmek için gerekli olan dijital teknoloji kullanmayı ön görmektedir. Bu teknoloji türleri 
ile müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini belirleyebilmek mümkün olmaktadır. 

Geleceğin teknolojisi ise “Yapay Zeka” üzerine inşa edilmektedir. Yapay zeka henüz 
olgunlaşmamış ancak hızla gelişmekte olan bir teknolojik gelişimdir. İnsan beyninin yaptığı her 
şeyi ve daha fazlasını yapabilme kapasitesine sahip yapay zeka günümüzde büyük şirketler 
tarafından kullanılmaktadır (Google, Stanford, Baidu). Bilişim teknolojileri ve internet 
günümüzde çok miktarda veri oluşturmaktadır. Yapay zekanın bu verileri bir değere 
dönüştürme gücüne sahip olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda bir strateji oluşturmak 
isteyen işletmeler yapay zeka bilgi ve yeteneğine sahip CEO’ları işe almaktadır. Ng (2016), en 
başarılı yapay zeka kullanan işletmelerin bazılarına takım liderliği yapmaktadır. Bu noktada 
yapay zeka liderlerinin sahip olması gereken özellikleri birkaç maddede özetlemektedir: 

 

a) Yapay zeka ve veri altyapısının teknik anlayışı 

Yapay zeka üzerine çalışan liderlerin makine öğrenim sistemlerini kurmalarını ve 
yönetebilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olması beklenmektedir. Yapay zeka 
çağında veri altyapısı önemlidir. Şirket liderlerinin veri tabanlarını nasıl düzenlediği ve ilgili 
tüm verilerin güvenli ve erişilebilir şekilde nasıl depolandığı konusunda bilgi sahibi olması 
beklenmektedir. 
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b) Fonksiyonel olarak çalışma yeteneği 

Yapay zekanın kendisi bir ürün veya iş olmamakla birlikte daha ziyade mevcut iş alanlarına 
yardımcı olabilecek ve yeni ürünler ya da iş kolları yaratabilecek temel bir teknolojik gelişme 
olduğu ifade edilmektedir.  Bu nedenle, farklı iş ünitelerini veya fonksiyonel ekipleri anlama ve 
bunlarla çalışma yeteneği önem kazanmaktadır. 

 

c) Güçlü girişimcilik yetenekleri 

Yapay zeka kendi kendine giden araçlardan sohbet edilebilecek robotlara kadar yeni ürünler 
üretme fırsatları yaratmaktadır. Girişimcilik faaliyetlerini yönetebilen bir liderin, sektör için bu 
tür yenilikleri başarılı bir şekilde oluşturma olasılığını artıracağı ifade edilmektedir. 

 

d) Yapay zeka yeteneğini korumak ve çekici hale getirmek 

Yapay zeka yeteneğine sahip liderde bu madde en son aranmaktadır. Yeni üniversite mezunları 
arasında, yapay zeka konusunda uzmanlaşmış öğrencilerin maaşlarında net bir farklılık 
görünmektedir. İyi bir yapay zeka yöneticisinden ilginç projeleri vurgulaması ve takım 
üyelerine yeteneklerini geliştirmeye devam etme şansı sunarak yeteneklerin nasıl korunacağı 
konusunda bilgi sahibi olması beklenmektedir. 

Sonuç olarak teknolojik ilerlemeler her geçen gün artmaktadır. Geleneksel MİY uygulamaları e-
MİY; müşteriler ise e-müşteri doğrultusunda evrilmektedir. İşletmelerin ise değişim ve 
gelişmeleri yakından takip etmeleri ve iş süreçlerine bunu yansıtmaları beklenmektedir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Pazarlama anlayışındaki değişimlerin günümüzde tüm işletmelere yansıdığını söylemek 
mümkün olmamaktadır. Bazı işletmelerin ekonomik, çevresel, sosyal, teknolojik ve politik 
değişimleri yakından takip ettiği ve bu değişimleri müşterilerine sunacakları mal ve hizmetlere 
başarılı bir şekilde yansıttıkları gözlemlenmektedir. Diğer taraftan bazı işletmelerin ise 
pazarlamanın ilk dönemlerindeki uygulamalarına devam ettiği gözlenmektedir. Günümüzde 
başarılı işletmeler küresel boyutta çalışan, makro pazarlamadan yararlanan ve işletme 
işlevlerini bir bütünlük içinde kullanabilen işletmelerdir. Bunun amaçlanan bir yaklaşım olması 
gerektiği ifade edilmektedir (Akmel, 1994). Müşteri ilişkileri yönetimi, günümüzde değişimi ve 
gelişmeleri yakından takip eden bu doğrultuda işletme yönetimleri ortaya koyan ve başarılı bir 
profil çizen işletmelerin uyguladıkları iş stratejilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 
Uygulanmasının zahmetli ve maliyetli olmasına rağmen etkin bir şekilde uygulandığında 
işletme açısından pek çok avantajı bulunmaktadır. Müşteri sadakatinin artırılması, kar 
marjlarının yükselmesi en önemlisi ise müşteri yaşam boyu değerinin uzatılması bu 
avantajlardan sadece birkaçıdır. 

“Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi” olduğu mottosunun güncelliğini yitirdiği 
söylenebilmektedir. Günümüzdeki işletmeler değişmekte, gelişmekte, fırsat ve tehditleri 
zamanında öngörerek rakiplerinden üstün konuma gelmeye çaba sarf etmektedirler. Bu 
bağlamda müşteri ilişkileri yönetiminin evrimini insan, süreç ve teknoloji faktörlerini 
inceleyerek ortaya koymanın yaşanan değişimin ne kadar hızlı olduğunu görme açısından 
önem taşımaktadır. İşletmelerin başarılı bir MİY için önerilen adımları takip ederek karlı sadık 
müşterilerinin yaşam boyu değerlerini artıracakları düşünülmektedir. 
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MİY’in başarılı olabilmesi için pazardaki eğilimlerin, gelişmelerin iyi tanımlanması, izlenmesi 
ve iletişim odaklı düşünülmesi gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Bu unsurların işletmelerin 
MİY uygulamalarında gerçekleştirdikleri temel faaliyetler olduğu ifade edilmektedir. Alt 
faaliyetler ise müşteri pazar araştırması, hedef pazar analizleri, müşteri bölümlemesi ve veri 
madenciliği gibi tekniklerden yararlanarak müşteriler tanımlanmaktadır. Tanımlanan müşteri 
gruplarının farklı tekniklerle etkilenmesi amaçlanmaktadır.  

İşletmeler MİY sürecine öncelikli olarak planlama faaliyetiyle başlamaktadır. Planlama faaliyeti 
içerisinde; müşteri ilişkilerine ilişkin strateji, iş planı, süreç planlaması, yatırımın geri dönüş 
oranı, proje önceliklendirmesi, çalışan planlaması ve uygulama öncesi bir kontrol listesi yer 
almaktadır. 

Müşteri ilişkileri yönetimi sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için üst yönetimin katılımı 
önem arz etmektedir. Müşteri merkezli yönetim anlayışı MİY’in tam olarak uygulanabilmesi 
için üst yönetimin desteğine ve katılımına ihtiyaç duymaktadır (Chen ve Popovich, 2003). Zira, 
üst yönetim felsefesi haline dönüşmeyen MİY uzun ömürlü olamamaktadır. Üst yönetim MİY 
girişimleri için liderlik yapmakta, stratejik bir yön tayin etmekte ve işletmenin misyon ve 
vizyonları doğrultusunda süreci yönetmektedir (Herington ve Peterson, 2000). Dolayısıyla 
başarılı bir MİY süreci üst yönetimin katılımı ile başlamaktadır. 

Sonraki aşamada, üst yönetimin katılımı önderliğinde departmanlar arası müşteri merkezli 
kurumsal bir kültürün oluşturulması beklenmektedir. Aksi takdirde tüm çabaların amacına 
ulaşmasının kolay olmayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda müşteri merkezli bir model; 
insan kaynakları, pazarlama, halkla ilişkiler ve satın alma kısacası bir işletmedeki tüm 
departmanların katılımı başarılı bir müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli olmaktadır (META 
Group, 1998). Çünkü MİY; stratejik, analitik, işlevsel ve işbirlikçi olarak örgüt içinde 
uygulanmaktadır. 

Daha sonraki aşamada, yukarıda sözü edilen departman temsilcilerinden oluşturulan bir MİY 
proje takımın kurulması beklenmektedir. MİY proje takımı işletmelerin temel iş süreçlerini 
müşteri merkezli modele entegre etmede, müşteri değeri ile ilgili faaliyetleri tespit etmede veya 
müşteriye değer katmayan faaliyetleri çıkarma konusunda işletmeye faydalı olmaktadır (Chen 
ve Popovich, 2003). 

Bir sonraki aşamada, MİY proje takımından oluşan müşteri merkezli model; müşteri ile ilgili 
veriyi toplamakta, işlemekte ve kullanılmak üzere bir iş stratejine dönüştürmektedir. Müşteri 
merkezli modelde her departmanın ayrı amaç ve hedefleri ortadan kaybolmakta ve tüm 
departmanların amaç ve hedefleri müşteri merkezinde toplanmaktadır. Dolayısıyla 
departmanlar arası rekabet veya anlaşmazlık ortadan kaybolmakta departmanlar müşteri 
merkezinde iş birliği içinde olmaktadırlar. Bu durum departmanlar arası etkili iletişimin 
gelişmesine olanak da sağlamaktadır. Tüm iş görenlerin motivasyonu müşteri merkezinde 
toplanmaktadır. Böyle bir durumda başarılı bir MİY aşamasından bahsedilmesi mümkün 
olmaktadır. 

Son olarak MİY girişimlerinin tüm iş görenler tarafından açık ve anlaşılır olmasına özen 
gösterilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, MİY nedir ve ne için uygulanır gibi soruların 
cevaplarını bulması önem taşımaktadır. Bu aşama tüm iş görenlerin müşteri merkezli model 
içinde görevlerinin tekrar tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda eğitim ve eğitici 
programlar faydalı olabilmektedir. İş görenlerin bilgi ve becerilerini artıracak eğitim 
programları iş görenlerin sürece katılım motivasyonları artıracaktır. İş değerlendirme, ödül 
programları veya sistemleri ve terfi gibi uygulamalar ile MİY girişimlerini uygulamak kolay 
hale gelmektedir. 
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Özetlemek gerekirse başarılı bir MİY’de öncelikle üst yönetimin felsefesi önderliğinde bir proje 
takımının kurulması sonrasında müşteri merkezli stratejilerin oluşturulması, ardından işlevsel 
rollerin tanımlanması, daha sonra süreçlerin yönetilmesi ve en sonunda eğitim programları ile 
zenginleştirilmiş teknoloji temelli bir yaklaşım sergilenmelidir.  

Bilgi çağında işletmelerin tüketicilere elektronik temas noktaları ile ulaşmaları gerekmektedir. 
Bu noktada akıllı telefonlar, tabletler ve kiosklar (elektronik terminal) kullanılabilir. 
Teknolojinin sunduğu avantajlar doğrultusunda zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamaları 
tüketicilere farklı bir deneyim yaşama imkanı sunacaktır. 

Değişen pazar koşulları sebebiyle pazarlama karması elemanlarının (ürün, fiyat, dağıtım, 
tutundurma) müşteriyi merkeze alarak oluşturulması sağlanmalıdır. Müşteri istek, ihtiyaç ve 
beklentileri izlenmeli ve bu doğrultuda ürün ve hizmet üretilmelidir. 

İşletmelerin müşterilere karşı bakış açılarının değişmesi sağlanmalıdır. İşletmeler için 
müşterinin anlamı kısa vadede değil uzun vadede bir iş ortağını ifade etmelidir. Bu noktada 
MİY süreçleri yeniden tasarlanmalıdır. 

Müşteri şikayetleri konusu ayrıca ele alınmalıdır. Çeşitli yazılım programları oluşturulmalı ve 
söz konusu şikayetler sistemsel olarak analiz edilmelidir. 

İlişkisel pazarlama içerisinde yer alan MİY’de müşteriler ile iletişim kurmak ve bu iletişimi 
sürdürmek oldukça önemlidir. Bu konuda doğru yerde, doğru zamanda ve doğru iletişim aracı 
ile müşteriye ulaşmak gerekmektedir. 

Son olarak, işletmeler işgörenlerine belirli periyodlarla müşteri değeri konusunda eğitimler 
vermelidir. MİY’in bir felsefe olduğu unutulmamalı ve bu felsefenin tüm örgüt çalışanları 
tarafından doğru anlaşılması sağlanmalıdır. 
 
KAYNAKÇA 
Adıgüzel, O., Batur, H. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya 
Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, (19): 165-182.  

Akmel, J. (1994). Turizm İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler M.Y.O. Yayınları. 

Alwin, D. F. (2002). Generations X, Y and Z: Are They Changing America, American 
Sociological Association, Contexts, 42(1): 42- 51. 

Bresman, H. and Rao, V. D. (2017). A Survey of 19 Countries Shows How Generations X, Y, and 
Z Are –and Are’nt- Different. [Online] https://hbr.org/2017/08/a-survey-of-19-countries-shows-
how-generations-x-y-and-z-are-and-arent-different. [Erişim Tarihi: 08.03.2019]. 

Cemalcılar, İ. (1986). Pazarlama. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 

Chen, I. J., and Popovich, K. (2003). Understanding Customer Relationship Management (CRM) 
People, process and technology. Business Process Management Journal, 9(5): 672-688. 

Chiang, W. Y. (2018). Applying data mining for online CRM marketing strategy: An empirical 
case of coffee shop industry in Taiwan. British Food Journal, 120(3): 665-675. 

Garrido-Moreno, A., and Padilla-Meléndez, A. (2011). Analyzing the Impact of Knowledge 
Management on CRM Success: The Mediating Effects of Organizational Factors. International 
Journal of Information Management, 31(5): 437-444. 



Sinem KUNT ve Azize HASSAN 

 103 

Gupta, G., Aggarwal, H., and Rani, R. (2016). Segmentation of Retail Customers Based on 
Cluster Analysis in Building Successful CRM. International Journal of Business Information 
Systems, 23(2): 212-228. 

Jianrui, J. (2011). The Y Factor: Managing the New Generation of Soldiers. Journal of The 
Singapore Armed Forces, 39(4): 53-59. 

Karafakıoğlu, M. (2005). Pazarlama İlkeleri. (1. Basım), İstanbul: Literatür Yayınları. 

Kırım, A. (2003). Strateji ve Bire-Bir Pazarlama CRM. (3. Basım), İstanbul: Sistem Yayıncılık. 

Kotler, P., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2014). Pazarlama 3.0. (Çeviren, Dündar, K.), (4. Basım), 
İstanbul: Sinpaş GYO Kitapları. 

Köse, N. ve Yengin, D. (2018). Dijital Pazarlamadan Fijital Pazarlamaya Geçişe Örnek Olarak 
Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Pazarlama Üzerindeki Katkılarının 
İncelenmesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 10(1): 77-111. 

Law, R., Fong, D. K. C., Chan, I. C. C., and Fong, L. H. N. (2018). Systematic Review of 
Hospitality CRM Research. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(3): 
1686-1704. 

Lower, J. (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y, Critical Care Nurse, 28 (5): 80-85. 

META Group (1998). The Seven Deadly Sins of CRM Implementation, META Group Report, 
November. 

Mucuk, İ. (1997). Pazarlama İlkeleri. (8. Basım), İstanbul: Türkmen Kitapevi. 

Ng, A. (2016). Hiring Your First Chief AI Officer, Harvard Business Review, [Online] 
https://hbr.org/2016/11/hiring-your-first-chief-ai-officer. [Erişim Tarihi: 08.03.2019]. 

Peppers, D., Rogers, M., and Dorf, B. (1999). Is Your Company Ready for One-to-One 
Marketing. Harvard Business Review, 77(1): 151-160. 

Pohludka, M., and Štverková, H. (2019). The Best Practice of CRM Implementation for Small-
and Medium-Sized Enterprises. Administrative Sciences, 9(1): 22. 

Rodriguez, M., Peterson, R. M., and Krishnan, V. (2018). Impact of CRM technology on sales 
process behaviors: empirical results from US, Europe, and Asia. Journal of Business-to-Business 
Marketing, 25(1): 1-10. 

Umamaheswari, P., Pandian, M. J. and Venkateswari, P. (2018). Classifying Customers to 
Improve Retailer’s Profit for CRM. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118(20): 
3137-3148. 

Zablah, A. R., Bellenger, D. N. and Johnston, W. J. (2004). An Evaluation of Divergent 
Perspectives on Customer Relationship Management: Towards A Common Understanding of 
An Emerging Phenomenon. Industrial Marketing Management, 33(6): 475-489. 



Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2019, 2(2):104-117. 

DOI: 10.26677/TR1010.2019.98 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: 

https://www.sobibder.org 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Örgütsel Adalet Algısının Bazı Demografik Değişkenlere Göre Analizi: Kamu ve Özel 
Sektör Çalışanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma 

Dr. Öğr. Üye. F. Feyza İNCE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, e-posta: 
firdevs.ince@hbv.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1428-5484 

Öz 

Araştırmada kamu ve özel sektör çalışanlarının bazı demografik değişkenlere göre adalet algılarında 
farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik analiz yapılmıştır. Kamu ve özel sektör çalışanlarının 
adalet algılarıyla demografik değişkenlerinin ilişkisi olup olmadığını saptamak için yapılan analizlerle 
çalışanların demografik değişkenlere göre örgütsel adalet algıları arasında bir farklılaşma olup 
olmadığına bakılmış ve belirlenen sonuçlara göre değerlendirme yapılmıştır. 2018 Mart ayı verilerine 
göre Türkiye’de toplam 28.591.000 Kamu ve özel sektör çalışanının 3.129.000’i kamuda, kalan 
25.462.000’i ise özel sektörde çalışmaktadır.  Bu işgörenlerin yaklaşık 400 bini ise Ankara’da istihdam 
edilmektedir.  Evrenin tamamına ulaşmanın zorluğundan dolayı örneklem seçilmiştir. Araştırmanın 
örneklemi Ankara’da çalışan 390 kamu ve özel sektör işgöreninden oluşmaktadır. Araştırmanın 
amacına yönelik elde edilen veriler geliştirilmiş bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket 
formunda personele ait kişisel bilgiler ile örgütsel adalet algısına ilişkin sorular yer almaktadır. 
Araştırmanın sonucunda çalışanların cinsiyetine göre işlemsel adalet algısında, medeni duruma göre 
etkileşimsel adalet algısında, yöneticilik değişkenine göre etkileşimsel ve genel örgüt adalet algısında, 
sektöre göre ise dağıtımsal, etkileşimsel ve genel örgüt adalet algılarında farklılaşmalar olduğu tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Etkileşimsel Adalet, İşlemsel Adalet, Dağıtımsal Adalet. 
Makale Gönderme Tarihi: 29.03.2019  
Makale Kabul Tarihi: 15.04.2019  

Önerilen Atıf:  
İnce, F. F. (2019). Örgütsel Adalet Algısının Bazı Demografik Değişkenlere Göre Analizi: Kamu ve Özel 
Sektör Çalışanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2):104-
117. 
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2):104-117. 

 105 

 

 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2019, 2(2):104-117. DOI: 10.29226/TR1001.2019.x  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org  

 

 
RESEARCH PAPER 
 
Analysis of Organizational Justice Perception According to Some Demographic Variables: 

A Comparative Study on Public and Private Sector Employees 
 

 
Dr. F. Feyza İNCE, Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Tourism, Ankara, e-mail: 
firdevs.ince@hbv.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1428-5484 
 

Abstract 

In this study, an analysis was made to determine whether there is a difference in perceptions of justice 
of public and private sector employees according to some demographic variables. The analysis 
conducted to determine whether there is a relationship between the perceptions of justice and 
demographic variables of the public and private sector employees were examined according to the 
demographic variables and whether or not there was a differentiation between the perceptions of 
organizational justice. As of March 2018, 3.129 million employees, out of 28.591 million public and 
private sector employees in total, are employed in the public sector in Turkey, while remaining 25.462 
million are employed in the private sector. About 400 thousand of these employees are employed in 
Ankara. The sample was chosen because of the difficulty of reaching the entire universe. The sample of 
the study consists of 390 public and private sector employees working in Ankara. The data obtained for 
the purpose of the study were collected through a questionnaire designed for this purpose. The 
questionnaire contains personal information about the personnel and questions about the perception of 
organizational justice. As a result of the study, it was found that there is a difference; in the perception 
of operational justice according to the gender of the employees; in the perception of interactional justice 
according to the marital status, in the interactional and general organizational justice perception 
according to the managerial status variable, and the differences in the perceptions of distributive, 
interactional and general organizational justice according to the sector. 
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GİRİŞ 

Örgütlerin başarılarına, amaçlarını ne kadar gerçekleştirebildiklerine ve sürekliliklerini ne kadar 
sağlayabildiklerine birçok açıdan yaklaşmak ve değerlendirmek mümkündür. Örgüt ve örgütsel 
faaliyetler temelde belirli bir sistemi ifade etmektedir. Bu sistemin sağlıklı işleyişi örgütsel başarının 
temel ilkelerinden biridir. Örgütü ifade eden sistemi oluşturan temel unsur ise insan unsurudur. 
Dolayısı ile örgütlerin başarısında örgütte çalışan işgörenlerin memnuniyeti kritik bir öneme sahiptir. 
İşgörenlerin memnuniyetini belirleyen temel kriterlerden biri ise adalet olgusudur. 

Adalet olgusu, sosyal bilimler içerisinde pek çok açıdan incelenmiştir.  Özellikle de filozofların ilgisini 
çekmiş, Aristo’dan Nozik ve Rawls’a kadar pek çok filozof bu konu üzerinde çalışmıştır (Greenberg ve 
Bies, 1992:433) Rawls, adaletin iki ilkesi olduğunu ileri sürmüştür. İlki; her kişinin sivil özgürlükler 
açısından eşit haklara sahip olması gerektiğidir. İkincisi ise; eşit fırsatların tanınması ile ilgilidir (Rawls, 
1971:3) 

Örgütsel adalet, işle ilgili durumlarda adaletin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve çalışanların 
nasıl tepkiler gösterdiği ile ilgilidir (Ployhart ve Ryan, 1997: 309). Çalışanların örgütte yaşananları 
olduğu gibi kabul etmek yerine kendi süzgeçlerinden geçirerek analiz etmeleri, örgütlerde adalet 
algısının pek çok alanda belirleyiciliğinde önemli bir rol oynamıştır (Taşçıoğlu, 2011). Çalışanların 
haklarını korumak ve gözetmek anlamına gelen örgütsel adalet çalışanların tutumlarını yönlendiren 
etkiye sahip olduğu pek çok çalışmayla gösterilmiştir. Örgütsel adalet ile ilgili çalışmalar Adams’ın 
Eşitlik Kuramı (1965) ile başlamaktadır. Örgütsel adalet kavramı için bir başlangıç noktası olan kuramın 
dayanak noktası, insanların adil olarak davranılma istekleridir. Kurama göre eşitlik, kişinin diğer 
kişilerle ilişkili olarak kendisine adil bir şekilde davranıldığına inanması, eşitsizlik de kişinin diğer 
kişilerle ilişkili olarak kendisine adil olmayan bir şekilde davranıldığına inanmasıdır (Griffin ve 
Moorhead, 1986:171).  

Araştırmacıların adalet algıları ile ilgilenmelerinin nedeni, adalet algılayışındaki artışın örgüte ilişkin 
çıktıları (Örgütsel bağlılık, iş doyumu ve performans) geliştirebileceği (Colquitt vd., 2001: 428) ve 
algılarının işgörenlerin davranış ve tutumları üzerinde önemli sonuçlara yol açmasıdır (Konovsky, 
2000:492).  

Adalet algısı işgörenler için önemli bir motivasyondur. İşgörenler çalışma ortamında adaletin 
olmadığını algıladıklarında motivasyonları azalır, moralleri bozulur, işlerini terk etme istekleri artar. 
Adil uygulamaların olduğu bir örgütte ise işgörenlerin örgüte bağlılığı artar, işe devam etme istekleri 
artar, kısaca adalet insanları bir arada tutar; adaletsizlik ise, insanların birbirlerinden ayrılmalarına 
neden olabilir (Yıldırım, 2002: 29). Örgütsel adalet, genel anlamdaki adalet algısının iş yerine yansıması 
diğer bir deyişle, bireyin iş yerine ilişkin adalet algısıdır (Greenberg, 1990: 399).  

Adalet algısı tüm sosyal ortamlar için önemli olmakla birlikte, örgütler için de son derece kritik bir 
öneme sahiptir. Örgütün faaliyetlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi ve başarılı olabilmesi için 
örgütsel adalet olgusu sosyal bilimciler tarafından önem ve kabul gören bir gerçeklik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Örgütsel adalet, işgörenlerin kişisel iş doyumu açısından önemli bir gereklilik olduğu, 
adaletsizlik ise, örgütsel bir sorun kaynağı olarak kabul edilmektedir. Örgütsel adalet, doğruluğun 
işyerindeki rolü ya da haklılığın korunmasında otoritenin işlevidir. 

Otoritenin örgütte sağladığı doğru adalet ortamının varlığı ve sağlıklı işleyişi, örgüt yapısının güçlü 
olmasını sağlayacak ve böyle bir örgüt yapısı içinde çalışan işgörenler de kendilerinden beklenen uygun 
insan ve işgören davranışları sergileyeceklerdir.  Örgüt içinde işgörenlere eşit fırsatların verilmesi, ücret 
dağılımının adaletli olması, işgörenlerin ayrım yapılmaksızın bireysel ve örgütsel ihtiyaçlarının 
karşılanması, sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması işgörenlerin örgütsel bağlılığını 
kuvvetlendirecek ve bu bağlılık sayesinde örgütün amaç ve hedefleri işgörenin büyük bir motivasyonla 
gerçekleştirmek isteyeceği amaç ve hedefler haline gelecektir (Ay ve Koç, 2014: 68) 
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Örgütsel adalet algısının örgütsel olmayan değişkenlerle (yaş, cinsiyet, elde ettiği gelir düzeyi, medeni 
durumu, ahlak, kültür vb.) olan ilişkisi konusunda yapılan çalışmalar mevcuttur. Örneğin; cinsiyet 
değişkeni ele alındığında yapılan çalışmalar kadının da erkeğin de adaletsiz bir durum karşısında 
olumsuz tavır sergilediklerini ancak kadınların adaletsizliğe karşı daha fazla tolerans 
gösterebildiklerini göstermiştir. Buna ek olarak, kadınların herkese eşit davranılmasına daha fazla 
önem verdikleri, bu açıdan kadınların yönelimlerinin kazanımlara, yani dağıtım adaletine, erkeklerin 
ise, rekabete ve kazanımların değere göre dağıtılmasına önem verdikleri gösterilmiştir (Hartman vd., 
1999:339). Kadınlar ve erkekler örgütsel adalet algılarını etkileyebilecek cinsiyet ayrımı konusunda 
farklı algılara sahiptirler (Anderson ve Shinew, 2003) Kadın ve erkek örgüt kazanımları konusunda da 
farklı değerlere önem verirler. Örneğin; erkek için ödül verilmesi önemliyken, kadın için kişiler arası 
davranışlar önemlidir (Robinson, 2004:20) 

Bütün örgütlerde var olması gereken adalet kavramı, son derece stratejik bir öneme sahiptir. Örgütsel 
adalet sadece çalışanların sosyal doyumu ve iş tatmini açısından değil, örgütün başarısı ve verimliliği 
açısından da önemlidir. Örgütlerde adalet kavramının varlığı ne kadar gerekli ise, adaletsizliğin varlığı 
da o kadar olumsuz kabul edilmekte ve bir sorun kaynağı olarak görülmektedir. 

Örgütsel adalet, genel anlamdaki adalet algısının iş yerine yansıması yani iş yerine ilişkin adalet 
algısıdır (Greenberg, 1990; Byrne ve Cropanzano, 2001). Greenberg (1990) örgütsel adaleti dağıtımsal, 
işlemsel ve etkileşimsel adalet adalet olmak üzere üç boyutta incelemiştir. Dağıtımsal adalet, 
işgörenlerin elde ettikleri kazanımların, ödüllerin adil dağıtılıp dağıtılmadığına ilişkin algılamalarını 
ifade etmektedir. Farklı bir ifadeyle dağıtımsal adalet, işgörenlerin kazanımların, sergilenen 
performansa göre doğru ve gerçekçi olarak değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin algılamalardır 
(Folger ve Cropanzano, 1998; Moorman, 1991). İşlemsel adalet, bir karar verilirken kullanılan işlemin 
adil olmasını ifade eder (Folger ve Cropanzano, 1998; Moorman, 1991). İşgörenlerin, örgüt tarafından 
izlenen işlemlerinin doğru olduğuna yönelik algılamalarıdır (Scandura, 1999). Etkileşimsel adalet ise, 
İşgörenlerin, işlemlerin uygulanması sürecinde kendileriyle iletişimin samimiyet ve saygıya dayanması 
gibi normatif beklentileri içerir (Bies ve Shapiro, 1987). 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı ise; ülkemizde kamu ve özel sektör çalışanlarının 
adalet algılarının bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. 
Kamu ve özel sektör çalışanlarının adalet algılarıyla demografik değişkenlerinin ilişkisi olup olmadığını 
saptamak araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bu sayede araştırmada ilgili demografik 
değişkenlere göre çalışanların adalet algıları ile demografik değişkenlere göre bir farklılaşma olup 
olmadığına bakılacak ve belirlenen sonuçlara göre değerlendirme yapılacaktır. 

 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2018 yılı Mart ayı verilerine göre (http://www.dpb.gov.tr) toplam 28.591.000 
Kamu ve özel sektör çalışanı oluşturmaktadır. Bu sayının 3.129.000’i kamuda çalışanlarından, kalan 
25.462.000’i ise özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Bu işgörenlerin yaklaşık 400 bini Ankara’da 
istihdam edilmektedir. Evrenin tamamına ulaşmanın zorluğundan dolayı örneklem seçilmiştir. 
Araştırmanın örneklemi Ankara’da çalışan 390 kamu ve özel sektör işgöreninden oluşmaktadır. 
Örneklem sayısının belirlenmesinde basit tesadüfi örneklem formülünden (Koç ve Ay, 2014:70) 
yararlanılmıştır. Formül evrene uyarlandığında örneklem büyüklüğü 384 olarak belirlenmiştir. 
Evrenden seçilen örneklem grubundan 390 kişiye ulaşılmıştır. 

n=(N . z2 . p . q) / (N . d2 + z2 . p . q) 
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384= 28661000.1,962.0,5.0,5/28661000.0,52+1,962.0,5.0,5 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada yer alan veriler geliştirilmiş bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formunda 
personele ait kişisel bilgiler ile örgütsel adalet algısına ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırma 
kapsamında örgütsel adalet algısı Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen “Örgütsel Adalet 
Ölçeği” aracılığıyla ölçülmüştür. Örgütsel Adalet Ölçeği toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Her biri 
örgütsel adaletin bir boyutuna ait olmak üzere üç ayrı toplam puan elde edilmektedir (Yıldırım, 2007: 
264)  

Örgütsel Adalet Ölçeğinin alt boyutlarının Türkçe formunun Cronbach Alpha katsayıları, Adil Dağıtım 
81, Adil İşlem 89 ve Adil Etkileşim 95'tir. (Yıldırım, 2007: 264). Ölçeğin orijinal İngilizce formu için 
Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları ise Adil Dağıtım .74, Adil İşlem .85 ve Adil Etkileşim .92 olduğu 
bildirilmektedir. (Niehoff ve Moorman, 1993: 537). Toplamda 20 maddeden oluşan bu ölçekte 1-9 
arasındaki sorular etkileşimsel adaleti, 10-15 arasındaki sorular işlemsel adaleti ve 16-20 arasındaki 
sorular ise dağıtımsal adaleti ölçmeye yöneliktir. 

Örgütsel adalet ölçeğinde her bir maddenin ölçümünde (1: Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle 
katılıyorum) biçiminde 5’li Likert tarzında bir ölçek kullanılmıştır. Bu bağlamda, ankette yer alan 
sorulara cevap veren katılımcılar her bir ifadeye katılıp katılmadıklarını belirtmek amacıyla, ‘hiç 
katılmıyorum’ biçiminde ifade edilen cevapları için 1 değerini, ‘katılmıyorum’ biçiminde ifade ettikleri 
cevapları için 2 değerini, ‘kısmen katılıyorum’ biçiminde ifade ettikleri cevapları için 3 değerini, 
‘katılıyorum’ şeklinde ifade ettikleri cevapları için 4 ve son olarak ‘tamamen katılıyorum şeklinde ifade 
ettikleri cevaplar için 5 değerini işaretlemişlerdir. 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın kapsamına yönelik yapılan literatür incelemesine dayanarak geliştirilen hipotezleri test 
etmek amacıyla bir saha araştırması yapılmıştır. Araştırma modeli olarak tanımsal araştırma modeli 
kullanılmıştır. Bu araştırma modelinde amaç, mevcut problemi, bu problemle ilişkili değişkenleri ve bu 
değişkenler arasındaki ilişki ve farklılıkları belirlemektir. 

Araştırmanın amacına dayanarak aşağıdaki hipotezler test edilecektir: 

H1: Cinsiyet değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır 
H2: Yaş değişkeni açısından çalışanlarının örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. 
H3: Medeni durum değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. 
H4: Gelir değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. 
H5: Yöneticilik değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. 

H6: Sektör değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. 
 

BULGULAR 

Araştırmanın bulgularında, öncelikle tanımlayıcı istatistiklere ve katılımcıların demografik özelliklerine 
ait istatistiklere yer verilmiştir. Daha sonra çalışanların demografik özellikleri ile adalet algıları 
arasındaki farklılıklar test edilmiştir. 

Araştırmaya Katılan İşgörenlerin Demografik Özellikleri ve Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmaya katılan işgörenlerin cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, gelirleri ve yöneticilik gibi 
tanımlayıcı bilgilere Tablo-1’de gösterilmektedir. Araştırmaya katılan örneklem grubunun cinsiyet 
değişkeni açısından dağılımına bakıldığında katılımcıların %42,3’ünün kadın, %57,7’nin erkek olduğu 
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görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi araştırmaya katılan işgörenlerin cinsiyet dağılımlılarının 
birbirine yakın olduğu izlenmektedir. Araştırmaya katılan örneklem grubunun yaş değişkeni açısından 
dağılımına bakıldığında; katılımcıların %27,4’nün 18-25 yaş aralığında, %29,5’nin 26-35 yaş aralığında, 
%30’nun 36-45 yaş aralığında ve %13,1’nin ise 46 yaş ve üstü yaş aralığında olduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılanlardan 34-41 yaş aralığının daha fazla olduğu izlenmekle birlikte, çalışanların yaş 
aralıklarının birbirine yakın dağılımlar gösterdiği görülmektedir. Araştırmaya katılan örneklem 
grubunun medeni durum değişkeni açısından dağılımına bakıldığında; %48,7’nin evli, %51,3’nün bekâr 
olduğu görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere katılımcıların evli ya da bekâr olmaları 
konusundaki dağılımların birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan işgörenlerin 
gelir değişkeni açısından dağılımına bakıldığında; 1600-1850 lira geliri olanların %18,5, 1851-2101 lira 
arasında gelir olanların %15,6, 2102-2352 lira arasında geliri olanların %36,4 ve 2353 ve üstü geliri 
olanların ise %29,5 olduğu görülmektedir. Tablodan da görüleceği gibi 2102-2352 aralığında geliri 
olanların diğerlerine göre nispeten daha fazla olduğu görülmekle birlikte, dağılımların birbirine yakın 
olduğu izlenmektedir. Son olarak araştırmaya katılan işgörenlerin yöneticilik değişkeni açısından 
dağılımına bakıldığında ise; katılımcıların %10’nun yöneticilik görevi olduğu, % 90’nın ise yöneticilik 
görevi olmadığı görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere araştırmaya katılanların büyük bir 
çoğunluğunun yöneticilik görevi olmadığı görülmektedir. 

Tablo 1: Örneklem Grubuna Ait Tanımlayıcı İstatistikler (n= 390) 

CİNSİYET f % 
Kadın 165 42,3 
Erkek 225 57,7 
Toplam 390 100 
YAŞ   
18-25 107 27,4 
26-35 115 29,5 
36-45 117 30 
46 ve üstü 51 13,1 
Toplam 390 100 
MEDENİ DURUM   
Evli 190 48,7 
Bekâr 200 51,3 
Toplam 390 100 
GELİR   
1600-1850 72 18,5 
1851-2101 61 15,6 
2102-2352 142 36,4 
2353 ve üstü 115 29,5 
Toplam 390 100 
YÖNETİCİLİK   
Evet 39 10,0 
Hayır 351 90,0 
Toplam 390 100 
SEKTÖR   
Kamu 190 48,7 
Özel 200 51,3 
Toplam 390 100 
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Cinsiyet Değişkeni Açısından Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Arasında Farklılık 

Araştırmaya katılan örneklem grubunun Cinsiyet değişkeni açısından örgütsel adalet algılarının 
farklılık gösterip göstermediğini test etmek için T Testi Analizi yapılmıştır. T Testi Analizi sonuçları ile 
ilgili elde edilen veriler aşağıda Tablo:2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Cinsiyet Değişkeni ile Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki Farklılık 

 CİNSİYET n Ort. s.s t p 
Etkileşimsel Adalet 
Algısı 

Kadın 
Erkek 

165 
225 

2,8606 
3,0222 

,98755 
,96602 

-1,617 ,107 

İşlemsel Adalet Algısı Kadın 
Erkek 

165 
225 

2,9717 
3,2615 

1,05323 
,90805 

-2,908 ,004 

Dağıtımsal Adalet 
Algısı 

Kadın 
Erkek 

165 
225 

2,9636 
3,1884 

1,08769 
1,01280 

-2,099 ,036 

Genel Örgütsel Adalet 
Algısı 

Kadın 
Erkek 

165 
225 

2,9197 
3,1356 

,95851 
,89571 

-2,282 ,023 

 

Araştırmada cinsiyet değişkeni ile örgütsel adalet algısı farklılaşmasını belirlemeye yönelik yapılan T 
Testi Analizinde çalışanların örgütsel adalet algısı etkileşimsel adalet, işlemsel adalet, dağıtımsal adalet 
ve genel örgütsel adalet boyutları kapsamında ele alınmıştır. Analizden elde edilen sonuçlara göre; 
cinsiyete göre (P= 0,107>0,050) önem düzeyinde etkileşimsel adalet algısının farklılaşmadığı 
görülmektedir. İşlemsel adalet algısının ise (P=0,004<0,005) önem düzeyinde farklılaştığı görülmektedir. 
Çalışanlarda dağıtımsal adalet algısının (P= 0,036>0,050) önem düzeyinde cinsiyete göre farklılaşmadığı 
görülmektedir. Son olarak çalışanların genel adalet algısına bakıldığında ise (P= 0,023>0,050) önem 
düzeyinde cinsiyete göre farklılaşmadığı izlenmektedir. Yukarıdaki analiz sonuçlarına göre;  

H1: Cinsiyet değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır hipotezi 
sadece İşlemsel adalet algısında desteklenmektedir. Diğerlerinde desteklenmemektedir. 

 

Yaş Değişkeni Açısından Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Arasında Farklılık 

Araştırmaya katılan örneklem grubunun yaş değişkeni açısından örgütsel adalet algılarının farklılık 
gösterip göstermediğini test etmek için Anova Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarından elde edilen 
veriler aşağıda Tablo:3’te gösterilmiştir. 

Yapılan Anova testi sonucunda elde edilen verilere göre araştırmaya katılan işgörenlerin etkileşimsel 
adalet algısının (P= 0,043<0,05) önem düzeyinde, işlemsel adalet algısının (P=0,012<0,05) önem 
düzeyinde, dağıtımsal adalet algısının (P=0,024<0,050) önem düzeyinde ve son olarak genel örgütsel 
adalet algısının (P= 0,021<0,50) önem düzeyinde farklılaştığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre; 

H2: Yaş değişkeni açısından çalışanlarının örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. Hipotezi 
desteklenmektedir. 
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Tablo 3: Yaş Değişkeni ile Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki Farklılık 

 

 YAŞ n=390 Ort. s.s. f p 
Etkileşimsel 
Adalet Algısı 

18-25 Yaş 
26-35 Yaş 
36-45 Yaş 

46 Yaş ve üstü 
Toplam 

107 
115 
117 
51 
390 

2,9938 
2,9536 
2,7892 
3,2484 
2,9538 

,99191 
,84286 
1,02578 
1,06170 
,97720 

2,748 ,043 

İşlemsel 
Adalet Algısı 

18-25 Yaş 
26-35 Yaş 
36-45 Yaş 

46 Yaş ve üstü 
Toplam 

107 
115 
117 
51 
390 

3,2040 
2,9971 
3,0584 
3,5065 
3,1389 

1,05417 
,86179 
,99984 
,95682 
,98134 

3,680 ,012 

Dağıtımsal 
Adalet Algısı 

18-25 Yaş 
26-35 Yaş 
36-45 Yaş 

46 Yaş ve üstü 
Toplam 

107 
115 
117 
51 
390 

3,2224 
2,9565 
2,9761 
3,4000 
3,0933 

,98912 
,94731 
1,12500 
1,14403 
1,04967 

3,181 ,024 

Genel 
Örgütsel 
Adalet Algısı 

18-25 Yaş 
26-35 Yaş 
36-45 Yaş 

46 Yaş ve üstü 
Toplam 

107 
115 
117 
51 
390 

3,1140 
2,9674 
2,9167 
3,3637 
3,0442 

,09151 
,07404 
,09184 
,13312 
,04698 

3,275 ,021 

 

Medeni Durum Değişkeni Açısından Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Arasında 
Farklılık 

Araştırmada medeni durum değişkeni ile örgütsel adalet algısı farklılaşmasını belirlemeye yönelik 
yapılan T Testi Analizi sonuçları ile ilgili elde edilen veriler aşağıda Tablo 4’te görülmektedir. 

Araştırmada medeni durum değişkeni ile örgütsel adalet algısı farklılaşmasını belirlemeye yönelik 
yapılan T Testi Analizinde çalışanların örgütsel adalet algısı etkileşimsel adalet, işlemsel adalet, 
dağıtımsal adalet ve genel örgütsel adalet boyutları kapsamında ele alınmıştır. Analizden elde edilen 
sonuçlara göre; medeni duruma göre (P= 0,017<0,050) önem düzeyinde etkileşimsel adalet algısının 
farklılaştığı görülmektedir. İşlemsel adalet algısının ise (P=0,097>0,005) önem düzeyinde 
farklılaşmadığı görülmektedir. Çalışanlarda dağıtımsal adalet algısının da (P= 0,086>0,050) önem 
düzeyinde medeni duruma göre farklılaşmadığı görülmektedir. Son olarak çalışanların genel adalet 
algısına bakıldığında ise (P= 0,071>0,050) önem düzeyinde medeni duruma göre farklılaşmadığı 
izlenmektedir. Yukarıdaki analiz sonuçlarına göre;  
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Tablo 4: Çalışanların Medeni Durum Değişkeni ile Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki Farklılık 

 MEDENİ 
DURUM 

n=390 Ort. s.s t p 

Etkileşimsel 
Adalet Algısı 

Evli 
Bekâr 

 

190 
200 

2,8912 
3,0133 

1,01456 
,93902 

-1,234 ,017 

İşlemsel 
Adalet Algısı 

Evli 
Bekâr 

 

190 
200 

 

3,1421 
3,1358 

1,03054 
,93479 

,063 ,097 

Dağıtımsal 
Adalet Algısı 

Evli 
Bekâr 

 

190 
200 

 

3,0463 
3,1380 

1,09967 
1,00058 

-,862 ,086 

Genel 
Örgütsel 
Adalet Algısı 

Evli 
Bekâr 

 

190 
200 

 

3,0053 
3,0813 

,97346 
,88301 

-,808 ,071 

 

H3:  Medeni durum değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. 
Hipotezi etkileşimsel adalet algısında desteklenmekte, diğerlerinde desteklenmemektedir. 

 

Gelir Değişkeni Açısından Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Arasında Farklılık 

Araştırmada gelir değişkeni ile örgütsel adalet algısı farklılaşmasını belirlemeye yönelik yapılan Anova 
Analizi sonuçları ile ilgili elde edilen veriler aşağıda Tablo 5’te görülmektedir. 

Yapılan Anova Testi sonucunda elde edilen verilere göre araştırmaya katılan işgörenlerin gelir 
değişkenine göre etkileşimsel adalet algısının (P= 0,151> 0,05) önem düzeyinde, işlemsel adalet algısının 
(P=0,701>0,05) önem düzeyinde, Dağıtımsal adalet algısının (P=0,237>0,050) önem düzeyinde ve son 
olarak genel örgütsel adalet algısının (P= 0,308>0,50) önem düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre; 

H4: Gelir değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. Hipotezi 
desteklenmemektedir. 

 

Yöneticilik Değişkeni Açısından Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Arasında Farklılık 

Araştırmada yöneticilik değişkeni ile örgütsel adalet algısı farklılaşmasını belirlemeye yönelik yapılan 
T Testi Analizi sonuçları ile ilgili elde edilen veriler aşağıda Tablo 6’da görülmektedir. 

Araştırmada yöneticilik değişkeni ile örgütsel adalet algısı farklılaşmasını belirlemeye yönelik yapılan 
T Testi Analizinde çalışanların örgütsel adalet algısı etkileşimsel adalet, işlemsel adalet, dağıtımsal 
adalet ve genel örgütsel adalet boyutları kapsamında ele alınmıştır. Analizden elde edilen sonuçlara 
göre; yöneticilik görevine göre (P= 0,001<0,050) önem düzeyinde etkileşimsel adalet algısının 
farklılaştığı görülmektedir. İşlemsel adalet algısının ise (P=0,325>0,005) önem düzeyinde 
farklılaşmadığı görülmektedir. Çalışanlarda dağıtımsal adalet algısının da (P= 0,106>0,050) önem 
düzeyinde yöneticiliğe göre farklılaşmadığı görülmektedir. Son olarak çalışanların genel adalet algısına 
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bakıldığında ise (P= 0,003<0,050) önem düzeyinde yöneticiliğe göre farklılaştığı izlenmektedir. 
Yukarıdaki analiz sonuçlarına göre;  

H5: Yöneticilik değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. 
Hipotezini etkileşimsel adalet algısı ve genel örgüt adalet algısı boyutunda desteklemekte, işlemsel ve 
dağıtımsal adalet algısı boyutunda ise desteklememektedir. 

Tablo 5: Gelir Değişkeni ile Çalışanların Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki Farklılık 

 GELİR n=390 Ort. s.s f p 
Etkileşimsel 
Adalet Algısı 

1600-1850 
1851-2101 
2102-2352 

2353 ve üzeri 
Toplam 

72 
61 
142 
115 
390 

2,8318 
3,1166 
2,8631 
3,0560 
2,9538 

,92456 
,85139 
1,00969 
1,01945 
,97720 

1,177 ,151 

İşlemsel 
Adalet Algısı 

1600-1850 
1851-2101 
2102-2352 

2353 ve üzeri 
Toplam 

72 
61 
142 
115 

    390 

3,0208 
3,2077 
3,1608 
3,1493 
3,1389 

,98380 
,88958 
1,00028 
1,00858 
,98134 

,473 ,701 
 

Dağıtımsal 
Adalet Algısı 

1600-1850 
1851-2101 
2102-2352 

2353 ve üzeri 
Toplam 

72 
61 
142 
115 
390 

3,0111 
3,3016 
3,0014 
3,1478 
3,0933 

,99627 
,89041 
1,09272 
1,09835 
1,04967 

1,419 
 

,237 

Genel 
Örgütsel 
Adalet Algısı 

1600-1850 
1851-2101 
2102-2352 

2353 ve üzeri 
Toplam 

72 
61 
142 
115 
390 

2,9333 
3,1902 
2,9870 
3,1070 
3,0442 

,89867 
,80327 
,94255 
,98410 
,92776 

1,203 ,308 

 

Tablo 6: Yöneticilik Değişkeni ile Çalışanların Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki Farklılık 

 YÖNETİCİLİK n=390 Ort. s.s t P 
Etkileşimsel 
Adalet Algısı 

Evet 
Hayır 

Toplam 

39 
351 
390 

3,3704 
2,9076 

1,23290 
,93532 

2,831 ,001 

İşlemsel 
Adalet Algısı 

Evet 
Hayır 

Toplam 

39 
351 
390 

3,6026 
3,0874 

1,05452 
,96072 

3,146 ,325 

Dağıtımsal 
Adalet Algısı 

Evet 
Hayır 

Toplam 

39 
351 
390 

3,4923 
3,0490 

1,19547 
1,02455 

2,519 ,106 

Genel 
Örgütsel 
Adalet Algısı 

Evet 
Hayır 

Toplam 

39 
351 
390 

3,4705 
2,9969 

1,14091 
,89040 

3,057 ,003 

 

Sektör Değişkeni Açısından Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Arasında Farklılık 

Araştırmada sektör değişkeni ile örgütsel adalet algısı farklılaşmasını belirlemeye yönelik yapılan T 
Testi Analizi sonuçları ile ilgili elde edilen veriler aşağıda Tablo 7’de görülmektedir. 
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Tablo 7: Sektör Değişkeni ile Çalışanların Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki Farklılık 

 SEKTÖR n=390 Ort. s.s t P 
Etkileşimsel 
Adalet Algısı 

Kamu 
Özel 

Toplam 

190 
200 
390 

3,2078 
2,6865 

 

,88891 
,99669 

5,456 ,002 

İşlemsel 
Adalet Algısı 

Kamu 
Özel 

Toplam 

190 
200 
390 

3,3867 
2,8781 

,90562 
,99257 

5,290 ,169 

Dağıtımsal 
Adalet Algısı 

Kamu 
Özel 

Toplam 

190 
200 
390 

3,3860 
2,7853 

,92850 
1,08350 

5,889 ,030 

Genel 
Örgütsel 
Adalet Algısı 

Kamu 
Özel 

Toplam 

190 
200 
390 

3,3060 
2,7687 

,84092 
,93710 

5,966 ,012 

 

Araştırmada sektör değişkeni ile örgütsel adalet algısı farklılaşmasını belirlemeye yönelik yapılan T 
Testi Analizinde çalışanların örgütsel adalet algısı etkileşimsel adalet, işlemsel adalet, dağıtımsal adalet 
ve genel örgütsel adalet boyutları kapsamında ele alınmıştır. Analizden elde edilen sonuçlara 
bakıldığında; sektöre göre (P= 0,002<0,050) önem düzeyinde etkileşimsel adalet algısının farklılaştığı 
görülmektedir. İşlemsel adalet algısının ise (P=0,169>0,005) önem düzeyinde farklılaşmadığı 
görülmektedir. Çalışanlarda sektöre göre dağıtımsal adalet algısının (P= 0,030<0,050) önem düzeyinde 
farklılaştığı görülmektedir. Son olarak çalışanların genel örgütsel adalet algısına bakıldığında ise (P= 
0,012<0,050) önem düzeyinde yine farklılaştığı izlenmektedir. Yukarıdaki analiz sonuçlarına göre;  

H6:  Sektör değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. Hipotezini 
etkileşimsel, dağıtımsal ve genel örgüt adaleti boyutlarında desteklemekte, işlemsel adalet algısı 
boyutunda desteklememektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma ile işgörenlerin bazı demografik değişkenlere göre örgütsel adalet algılarındaki farklılıklar 
incelenmiştir. Bu amaçla kamu ve özel sektör çalışanları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. 
Gerçekleştirilen araştırmayla çalışanların yaş, cinsiyet, medeni durum, yöneticilik ve çalıştıkları sektör 
değişkenleri baz alınarak örgütsel adalet algılarında farklılaşma olup olmadığı konuyla ilgili 
oluşturulan hipotezler doğrultusunda araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örgütsel adalet algısı; 
etkileşimsel adalet, işlemsel adalet ve dağıtımsal adalet boyutlarında analiz edilmiştir. Yapılan 
analizlere göre; “H1: Cinsiyet değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık 
vardır” hipotezi sadece işlemsel adalet algısında desteklenmektedir. Etkileşimsel adalet, dağıtımsal 
adalet ve genel örgütsel adalet algılarında desteklenmemektedir. Bu sonuca göre kadınların erkeklere 
göre nispeten örgütte kararlar verilirken kullanılan yöntemlerin ve örgütün yaptıklarının doğru 
bulunması konusunu açıklayan işlemsel adalet konusunda algılarının farklılaştığı görülmektedir. 

Bu araştırmada yaş değişkeni açısından örgütsel adalet algısı farklılaşmasına ilişkin oluşturulan H2:  Yaş 
değişkeni açısından çalışanlarının örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır. Hipotezi hem 
örgütsel adalet algısı hem de etkileşimsel, işlemsel ve dağıtımsak adalet algıları boyutlarında 
desteklenmektedir. Dolayısıyla yaş değişkenine göre adalet algıları farklılık göstermektedir sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Araştırmada oluşturulan bir diğer hipotez çalışanların medeni durumuna göre oluşturulan üçüncü 
hipotezdir; “H3:  Medeni durum değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında 
farklılık vardır.” Hipotezi etkileşimsel adalet algısında desteklenmekte, diğerlerinde 
desteklenmemektedir. Bu sonuca göre örgütte işler yapılırken çalışanların kendileriyle iletişimin olup 
olmadığı ve bu iletişimin samimiyete ve saygıya dayanıp dayanmadığını ifade eden etkileşimsel adalet 
algısında bekâr çalışanların evli olanlara göre etkileşimsel adalet algısının farklılık gösterdiği 
görülmüştür. 

Çalışanların gelir değişkenine göre örgütsel adalet algısındaki farklılaşmayı tespite yönelik oluşturulan 
“H4: Gelir değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır” Hipotezi 
desteklenmemektedir. Dolayısıyla, çalışanların gelirlerine göre adalet algıları farklılaşmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Araştırmada yöneticilik değişkeni açısından çalışanların adalet algılarındaki farklılığı belirlemeye 
yönelik oluşturulan; “H5: Yöneticilik değişkeni açısından çalışanların örgütsel adalet algıları arasında 
farklılık vardır” hipotezi analiz sonuçlarına göre etkileşimsel adalet algısı ve genel örgüt adalet algısı 
boyutunda desteklemekte, işlemsel ve dağıtımsal adalet algısı boyutunda ise desteklememektedir. Bu 
sonuçlara göre yöneticilik görevi olan çalışanların etkileşimsel adalet ve genel örgüt adalet algılarının 
yöneticilik görevi olmayanlara göre nispeten daha yüksek olduğu izlenmektedir. 

Yapılan araştırmada son olarak çalışanların görev yaptıkları sektörün adalet algılarını farklılaştırıp 
farklılaştırmadığını belirlemeye yönelik oluşturulan “H6:  Sektör değişkeni açısından çalışanların 
örgütsel adalet algıları arasında farklılık vardır” hipotezi etkileşimsel, dağıtımsal ve genel örgüt adaleti 
boyutlarında desteklemekte, işlemsel adalet algısı boyutunda desteklememektedir. Bu sonuçlara 
bakıldığında özel sektör çalışanlarının etkileşimsel, dağıtımsal ve genel örgüt adaleti boyutlarında 
adalet algılarının kamu sektöründe çalışanlara oranla daha düşük olduğu ve farklılaştığı 
görülmektedir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde çalışanların bazı demografik değişkenlere göre genel adalet algılarında 
ve diğer adalet algıları boyutlarında farklılaşmalar olduğu görülmekle birlikte, cinsiyet değişkenine 
göre beklenen farklılaşma görülmemiştir. Bu konuda yapılmış diğer birçok çalışmayı destekleyen 
farklılaşma gösterilmesine ve bu araştırmanın analiz sonuçlarında cinsiyet farkının işlemsel adalet 
algısında farklı olmasına karşın, diğer adalet algılarında farklılaşma görülmemesinin nedeni olarak, 
araştırmaya katılan çalışanların ankete cevap verirken bazı psikolojik ya da duygusal etkenlerin 
etkisiyle belirtmekten kaçınmaları olabilir. Çalışanların bekâr olmalarının örgütte kendileriyle olan 
iletişim ve bu iletişimin saygı ve sevgi boyutuyla ilgili algılarının evli olanlara göre farklı olduğu 
görülmüştür. Bu durumun evli olanların bekâr olanlara göre toplumda ve dolayısıyla çalışma 
ortamında diğer bireyler tarafından daha olumlu, kabul edilebilir, güvenilir vb. şekilde 
algılanmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Çalışanların yöneticilik görevinin olmasının ise 
adalet algısı etkilediği görülmektedir. Yine medeni durumda izlendiği gibi özellikle etkileşimsel adalet 
konusunda yönetici olanların diğer çalışanlara göre statü farkı örgütte işler yapılırken yöneticilik 
vasıfları nedeniyle onlarla daha fazla iletişim kurulduğunun ve bu iletişimin daha farklı bir sevgi, saygı 
boyutu taşıdığının düşünülmesinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Son olarak analizin sonuçlarına 
göre özel sektör çalışanlarının kamu sektörü çalışanlarına göre örgütsel adalet, dağıtımsal adalet ve 
etkileşimsel adalet algılarının farklılaştığı izlenmiş, bunun nedeni olarak özel sektörün kamu sektörüne 
göre hem çalışma koşulları, mevzuatları, hem de örgüt yapıları itibariyle farklı olmasından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Dolayısıyla, hangi alanda olursa olsun çalışanların bulundukları örgütü oluşturan temel unsur 
oldukları gerçeğinden yola çıkarak onların çalışma ortamında adalet duygusunu hissederek çalışmaları 
çok önemlidir. Hem etkileşimsel, hem dağıtımsal, hem de işlemsel adalet konusunda çalışanların 
algısını olumlu yönde etkileyebilen ve bu şekilde yapılanabilen örgütlerin başarısının da kaçınılmaz 
olduğu düşüncesindeyiz. Buna ek olarak, İnsan faktörünün ve davranışsal özelliklerini dikkate alarak 
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çalışılan örgütsel alanlarda bu tür araştırmaların hipotezlerine katkı verecek örgüt psikolojisini analiz 
edebilen yeni metodların geliştirilmesi ve uygulanmasının örgütlerin daha adil, daha sağlıklı, daha 
verimli işleyişini sağlayacağını ve bunun stratejik yönetim açısından değerli olduğunu 
düşünülmektedir. 
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Öz 

Çağa damgasını vuran teknoloji çağı, yaşamı kolaylaştırırken, birçok tehlikeyi de 
beraberinde getirmektedir. Geleneksel iletişim araçları yerini giderek dijital araçlara 
bırakırken; akıllı telefon, internet, bilgisayar günlük yaşamın adeta bir parçası haline 
gelmiş durumdadır. Sosyal medya uygulamaları; ucuz, kolay erişilebilir olma gibi 
takım avantajları bünyesinde barındırmaktadır. Olumlu özellikleri bünyesinde 
barındırması nedeniyle bu mecranın yoğun kullanımı birtakım problemleri de 
beraberinde getirmekte, “sosyal medya bağımlılığı” adı verilen yeni bir ilişki 
türünün ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Yapılan çalışmalar son yıllarda sosyal 
medya kullanımının giderek arttığını, yalnız çocuk ve gençler arasında değil, 
yetişkinler tarafından da bu araçların yoğun bir şekilde kullanıldığını 
göstermektedir. Sosyal medya kullanımının bağımlılık düzeyine gelmesi bireysel ve 
toplumsal yaşamda birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. 
Çalışmada sosyal medya kavramı üzerinde durularak, sosyal medya bağımlılığı ve 
bunun önlenmesi adına alınması gereken önlemler konusunda öneriler dile 
getirilmiştir.  
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Abstract 

The age of technology that marked the era makes life easier and brings many 
dangers together. Traditional communication tools are increasingly replaced by 
digital tools; smart phone, internet, computer has become a part of daily life. Social 
media applications; cheap, easily accessible, such as being within the team. Due to 
its positive features, the intensive use of this media brings a number of problems, 
leading to the emergence of a new type of relationship called social media addiction. 
The studies show that the use of social media has increased in recent years, and that 
these tools are used extensively not only by children but also by adults. The fact that 
the use of social media has become addictive brings about some problems in the 
individual and social life. In this study, social media concept is emphasized and 
suggestions are made about social media addiction and measures to be taken in 
order to prevent it. 
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GİRİŞ 

Kitle iletişim araçlarının bireysel ve toplumsal düzeydeki olumlu/olumsuz etkileri 
yıllardır birçok araştırmaya konu olmuştur. İçinde bulunulan bilgi çağında bu 
araçların etkilerinin sanıldığından daha fazla olduğu, bireylerin bu araçlar 
vasıtasıyla sunulan iletilerden yoğun bir şekilde etkilendiği bilinmektedir. İnternet 
teknolojinin gelişimiyle birlikte bilginin hızlı ve kontrolsüz yayılımı artmış; bu 
durum bilgi karmaşasının yanında, bireylerin gerçekliğe ilişkin algılamalarında 
önemli değişimler meydana getirmiştir. Bireyler kendi kişisel deneyimlerine 
dayanan gerçek dünya dışında, medya tarafından aktarılan yaşantı ve deneyimlere 
dayanan “medya dünyası” içerisinde kendilerini bulmaktadır. Medya araçlarından 
gelen iletilere sıklıkla maruz kalan bireyler, bir süre sonra büyük oranda kendi 
deneyimlerini bırakarak, medya deneyimlerini benimseme yoluna gitmekte, bu da 
medyanın hayatın gerçekliğini ne kadar yansıttığı konusunda tartışmaları 
beraberinde getirmektedir. Sanal ve gerçek dünya ayrımının giderek belirsizleştiği 
bir platform görevi gören sosyal medya bir takım problemleri beraberinde 
getirmekte, son yıllarda gündeme gelen “sosyal medya bağımlılığı” adı verilen yeni 
bir ilişki türünün tartışılmasına yol açmaktadır. 

Sosyal ağlar kullanıcılara sunduğu altyapı olanakları ile onların kendi istek ve 
beklentilerine uygun tercihler yapmalarına imkan tanımakta, bu konuda bireylere 
özgürlük alanı oluşturmaktadır. Kullanıcıların bu ortamlardaki paylaşımları 
neticesinde mutlu olması, sosyal ağlarda daha fazla zaman harcanmasına yol 
açmakta, bunun sonucunda da bağımlılık olarak nitelendirilen davranış örüntüleri 
ortaya çıkabilmektedir. Bireylerin sosyal medyada geçirdikleri sürenin uzaması, 
bağımlılık düzeylerinin artmasına yol açmaktadır. Akıllı telefonlar ve tabletler 
aracılığıyla sürekli “çevrimiçi” olan bireyler için sosyal medya, gerçek dünyadan 
kaçışı sağlamanın bir aracı haline gelmektedir (Aktan, 2018: 408).  

Sosyal medya bağımlılığı olan bireyler bekledikleri sonucu alana kadar uygulamalar 
üzerinde içerik oluşturmaya devam etmekte, günün büyük bir bölümünü sosyal 
ağlarda geçirmektedir. Kullanıcıların iş ve özel yaşamlarını kuşatacak şekilde oluşan 
meşguliyet durumu birtakım iletişim problemleri yaşamalarına yol açmaktadır. 
Sosyal medya araçları bir yandan bireylerin yalnızlığını giderip onları rahatlatan bir 
ilaç işlevi görürken, öte yandan çeşitli olumsuzluklara ve bağımlılığa yol açan 
“zehir” işlevini yerine getirmektedir.  

İçinde bulunduğumuz modern çağ insanının karşı karşıya kaldığı yeni 
sendromlarından biri olarak tanımlanabilecek sosyal medya bağımlılığı, özellikle 
akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle giderek artmış durumdadır. Akıllı telefon 
ve tabletler aracılığıyla sosyal ağlara kolaylıkla bağlanabilme durumu, görünür 
olma ve başkalarının hayatını takip etme konusunda bireyler için yeni fırsatlar 
sunmaktadır. Sosyal ağlar bugün iletişim kurmanın ötesinde, kendini ifade etme, 
“ben de buradayım” demenin bir aracı haline gelmiş durumdadır. Bu araçların 
özellikle gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığı göz önüne alındığında, 
sosyal medyanın bilinçli olarak kullanılması konusu önem kazanmaktadır. 
Çalışmada sosyal medya bağımlılığı konusuna dikkat çekerek, bu alanda yapılan 
çalışmalar ışığında bir bakış açısı ortaya konmaya çalışılmıştır.  
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SOSYAL MEDYA KAVRAMI 

Son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak kitle iletişim araçlarında da baş 
döndürücü bir gelişme yaşanmış, bu değişim toplumun her kesiminde dönüşümleri 
beraberinde getirmiştir. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren internet 
teknolojisinde görülen gelişmeler sosyal medya kullanımının giderek 
yaygınlaşmasına neden olmuştur. Günümüz iletişim araçlarındaki ilerlemeler yeni 
iletişim araçlarını, yeni medya, internet, sosyal medya, sosyal ağlar, internet 
oyunları, gibi birçok kavramı tartışmaya açarken; sosyal medya ağları hemen her 
alanda yaşamımızın içerisinde yer almaya başlamıştır (Babaoğlu, 1997:148). Bu 
bağlamda düşündüğümüzde Mc Luhan’ın (2005:45) çok bilinen "araç mesajdır" 
sözü, günümüz insanının teknolojiyle ilişkisini belirgin bir şekilde açıklar 
durumdadır.  

Günümüzde bireyler günlük yaşamının hemen her alanında sosyal medyayı yoğun 
bir şekilde kullanır hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüm son 
dakika gelişmeler ve yenilikler sosyal medya hesapları üzerinden 
paylaşılabilmektedir. İnternet ortamları eğlence, oyun, arkadaşlıklar kurma 
yönünde fırsatlar sunarken, sosyal ağlar üzerinde gerçekleşen paylaşımlar bireylere 
kimliklerini ispatlama yönünde fırsatlar sunmaktadır.  

Sosyal medya; “web 2.0 teknolojileri üzerine kurulu; kişiye özel, kullanımı kolay, 
ücretsiz web deneyimi sunan, sosyalleşme boyutunu öne çıkaran, derinlemesine 
sosyal etkileşim sağlayan, iş birliği temelli projelere imkan tanıyan, grup oluşumuna 
izin veren bir sistem” (Bruns ve Bahnisch 2009:7) olarak tanımlanmaktadır. Çoklu 
kullanıma, insanların fikirlerini özgürce ifade edebilmelerine imkan tanıyan sosyal 
medya ortamları, kullanıcı müdahalesine açık sanal uygulamalar olarak belirmekte, 
bunun yanında farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların müşterilerine 
ulaşabilmelerine imkan tanıyan bir alan olarak da fırsatlar sunmaktadır (Bat ve 
Vural 2014: 101) 

Facebook, Instragram, Twitter, Linkedin gibi popüler sosyal paylaşım ağları olarak 
karşımıza çıkan sosyal medya; iletişimin kelimelerle, görsellerle, ses dosyalarıyla, 
görüntülerle kurulduğu etkileşim tabanlı ortamlardır. Bireylerin birbirleriyle 
karşılıklı iletişim kurabildikleri; ses, görüntü ve içeriklerini paylaşabildiği bu 
ortamların kontrolü çoğu zaman kullanıcılara aittir (Bat ve Vural 2014: 321). Bireyler 
bu ortamlar aracılığıyla sanal dünyanın bir parçası durumuna gelmektedir.  

Bilgisayar, internet ve akıllı telefonlar günlük yaşamın önemli bir parçası haline 
gelmiştir. “2016 yılı itibariyle dünya nüfusunun %46’sı internet, %31’i aktif sosyal 
medya ve %51’i akıllı telefon kullanıcısıdır. Bu durum Türkiye’de de benzerlik 
göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK:2013) bilgilerine göre Türkiye 
nüfusunun % 61’i internet kullanmakta ve internet kullanım amaçları arasında 
sosyal medya ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de hanelerin %96’sında cep telefonu 
bulunmaktadır. Bilgisayar kullanımına ortalama sekiz yaşında başlanılırken, 
internet kullanım yaşı dokuzdur. Cep telefonunu kullanmaya başlama yaşı ise 
ortalama ondur. Artık çocukların % 24,4’ü kendi bilgisayarına sahiptir. % 13,1’inin 
akıllı telefonu ya da cep telefonu, % 2,9’unun da oyun konsolu vardır. Çocukların % 
60,5’i bilgisayar, % 50,8’i internet, % 24,3’ü de akıllı telefon ya da cep telefonu 
kullanmaktadır. Hemen her gün internet kullanım oranı % 45,6’dır. Çocukların %84, 
8’i interneti ödev ve öğrenme, %79,5’i oyun oynamak, %56,7’si bilgi almak için ve 
%53,5’i de sosyal ağlara katılmak amacıyla kullanmaktadır” (www.tuik.gov.tr). 
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Türkiye’de nüfusun %63’ü sosyal medya kullanıcısı. Toplam 52 Milyon sosyal 
medya kullanıcısı var. Kullanıcıların %98’i mesajlaşma servisi kullanıyor. Ortalama 
geçirilen zaman 2 saat 46 dakika. Türkiye’de en çok zaman geçirilen sosyal medya 
platformu %92 ile YouTube, onu %84 ile instagram, %83 ile WhatsApp takip ediyor. 
Ardından %82 ile Facebook, %58 ile Twitter geliyor (Global Digital Statistics 2019). 
Gençler açısından bakıldığında internet; zevk ve eğlence unsurları içeren bir ortam 
olarak görülmekte, gençlerin birçoğu kendilerini sosyal ortamda daha rahat ifade 
edebildiklerini düşünmektedir.  

Kullanıcıların kolay bir şekilde içerik üretebilmelerini ve bu içeriği internet 
ortamında paylaşabilmelerini sağlayan teknolojik gelişmeler yanında, düşük 
maliyetli programların bulunması, sosyal medya kullanımını her geçen gün 
arttırmaktadır (Geray ve Aydoğan, 2010: 307). Kullanıcı içerik üretip, bunu 
yayınlayabileceği bir medya ortamına sahiptir. Yeni iletişim teknolojileri ve özellikle 
akıllı telefonlar sayesinde, kendi medyasını yaratan bireyler günümüzde aktif birer 
kullanıcı ve yayıncı kimliğine bürünmüştür. Üretim ve katılım için olanaklar 
sağlayan yeni medya ortamında, özellikle gençler, bloglar (kişisel web sitesi), vloglar 
(video aracılığıyla anlatım) sosyal medya hesaplarıyla seslerini duyurabilmektedir 
(Karaduman, 2017: 126). Bu platformlar aracılığıyla görüşlerini paylaşma imkanı 
bulan kullanıcılar, ilgilendiği konuları çeşitli platformlarda tartışmaya açabilmekte, 
farklı konularda seslerini duyurma şansı bulmaktadır.  

 

BAĞIMLILIK KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 

Bağımlılık kavramı özellikle son yıllarda sıklıkla tartışılan konular arasında yer 
almaktadır. Bir ilişki türü olarak nitelendirilen kavram;  bir nesne ya da belirli bir 
eylem ile kurulan ilişki sonrasında ortaya çıkan özel durumu ifade etmektedir. 
Belirli bir madde, ürün ya da hizmetin kullanılmasıyla birey kendini geçici olarak 
iyi hissetmekte, bunun sonucunda da o nesne ya da eyleme karşı bağımlılık durumu 
ortaya çıkmaktadır (Babaoğlu, 1997:150). Diğer bir ifadeyle bağımlılık; “Bireyin 
fizyolojik ve psikolojik olarak sağlığına ya da sosyal yaşamına zarar vermesine 
rağmen, belirli bir eylemi tekrarlama yönünde önüne geçilemez bir istek duyma 
hali” olarak ifade edilmektedir (Koçak vd., 2015: 43). Tütün, alkol, eroin, kokain gibi 
maddelerin kullanılması sonucunda ortaya çıkan davranış örüntüleri, madde 
bağımlılığının tipik örnekleri olarak görülmektedir.  

Bağımlılık ilişkisi bireyi bilişsel ve duygusal olarak etkilemekte; birey kendini iyi 
hissettiği müddetçe bu davranış örüntüsü devam etmektedir. Günümüzde 
teknolojinin gelişimine paralel olarak sosyal medyanın yoğun olarak kullanımı 
özellikle çocuklar ve gençler arasında bağımlılığa varan alışkanlıkların oluşmasına 
yol açmıştır. Bireyler yaşamlarını kolaylaştırmak adına hem kendi hayatları hem de 
çevresinde olup bitenler konusunda sürekli bilgi alma ihtiyacı hissetmekte, 
istedikleri bilgilere sosyal medya araçları kanalıyla ulaşmadan kendilerini rahat 
hissedemeyeceklerini düşündüklerinden, bu araçlara giderek daha bağımlı hale 
gelmektedirler. Kullanıcılar gündelik yaşamlarını, bireysel ilişkilerini olumsuz 
etkileyecek ölçüde bu araçlara zaman ayırmakta, bunun sonuncunda da bir 
bağımlılık ilişkisi ortaya çıkmaktadır (Babaoğlu, 1997: 160).  

Duygusal açıdan değerlendirildiğinde sosyal medya bağımlılığı özellikle günlük 
yaşamlarında sosyalleşme problemi yaşayan bireyler arasında daha sık görülmekte, 
bu kişiler sosyalleşme adına bu araçlara bağımlı hale gelmektedir. Kullanıcılar belli 
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oranda takipçi sayısına ulaşmak, beğenilmek, izlenmek adına sosyal medya 
uygulamaları üzerinde saatle harcamakta, bu gerçekleşmediğinde psikolojik açıdan 
kendisini kötü hissedebilmektedir. Sosyal medya, sanıldığının aksine bireyleri 
sosyalleştirmemekte, sanal ortamlarda kurulan bu iletişim bireyleri giderek 
yalnızlaştırmakta, sosyal ilişkilerden uzaklaştırmaktadır. Sosyal medya ile 
ilişkilerinde duygusal açıdan bağımlı olan bireyler bu ortamlarda çoğunlukla gerçek 
profilleriyle var olmamakta, olmak istedikleri kişilik örüntüleri ile sanal alemde yer 
almaktadırlar. Bu durum sosyal medyanın bir “sosyalleşme aracı olarak görülmesi 
konusunda birtakım endişeleri beraberinde getirmektedir (Aktan, 2018: 406).  

 

Sosyal Medya Bağımlılığı 

Günümüzde kitle iletişim araçları gelişen teknolojiler sayesinde bireylerin 
hayatında önemli rol oynamakta, onların çeşitli konulardan haberdar olması, ürün 
ve hizmetlere ilişkin bilgi edinmesi, eğlendirme, boş zamanlarını değerlendirme 
aracı olması gibi işlevleri sayesinde günlük yaşam pratiklerinde önemli yer 
tutmaktadır. Bireyler fizyolojik gereksinimleri dışında medyada elde ettiği 
doyumlarla psikolojik olarak rahatlamakta, bu araçları günlük yaşamın rutininden, 
sıkıntılarından uzaklaşmak adına bir kaçış olarak görmektedir (Bayram, 2008, 322). 
Sosyal ağlar kullanıcılara sunduğu altyapı olanakları ile onların kendi istek ve 
beklentilerine uygun tercihler yapmalarına imkan tanımakta, bu konuda bireylere 
özgürlük alanı oluşturmaktadır. Kullanıcılar bu ortamlarda keyifli vakit geçirmekte, 
bu durum zaman içerisinde bağımlılık davranışına dönüşebilmektedir.  

İnternet teknolojisinin gelişimiyle adından sıklıkla söz edilen sosyal medya, 
interaktif, çoğulcu bir yapıya sahip olması, yeni arkadaş ilişkileri geliştirmek adına 
önemli bir platform özelliği taşıması nedeniyle son zamanlarda hayatımızda önemli 
yer tutmaktadır. Olumlu özellikleri bünyesinde barındırması nedeniyle bu 
mecranın yoğun kullanımı bir takım problemleri de beraberinde getirmekte, “sosyal 
medya bağımlılığı” adı verilen yeni bir ilişki türünün ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır.  

Sosyal medyanın en önemli bileşenlerinden olan sosyal ağ siteleri, kullanıcıların 
bireysel profiller oluşturabildiği, arkadaşlarıyla etkileşime girdiği ve ortak çıkarlara 
dayalı olarak diğer insanlarla buluşabildiği sanal topluluklar olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Kuss ve Griffiths, 2011: 3529). Kullanıcıların bu ortamlardaki 
paylaşımları neticesinde mutlu olması, sosyal ağlarda daha fazla zaman 
harcanmasına yol açmakta, bunun sonucunda da bağımlılık olarak nitelendirilen 
davranış örüntüleri ortaya çıkabilmektedir. Bireylerin sosyal medyada geçirdikleri 
sürenin uzaması, bağımlılık düzeylerinin artmasına yol açmaktadır. Yüz yüze 
iletişimde başarılı olmayan bireyler için sosyal medya bir kaçış ve reel dünyadan 
kopuş anlamına gelmekte; akıllı telefonlar, tabletler aracılığıyla sürekli “çevrimiçi 
“olma durumu, “çevrimiçi iletişim” örüntülerinin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır.  

Teknolojik araçların hayatımızda daha fazla yer kaplamasıyla birlikte gündeme 
gelen dijital bağımlılık genç, yaşlı tüm bireylerin yaşamını etkilemekte, dijital 
bağımlı bireylerin sayısının her geçen gün giderek arttığı görülmektedir. Öyle ki 
artık bireyler telefon kullanmadıkları, sosyal medya paylaşımında bulunmadıkları 
günlerde kendilerini eksik, rahatsız hissetmektedirler (Kaya, 2013:34, Laura ve 
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Richard, 2004:23; Mossbarger, 2008:67). Özellikle gençler arasında yaygın kullanım 
alanı bulan cep telefonları bir haberleşme aracı olmaktan öte, küçük bir bilgisayar 
işlevi görmesi nedeniyle dijital bağımlılığın artmasına yol açmaktadır (Morahan, 
2000:102). Çocuk ve gençler yüz yüze iletişimden ziyade dijital sosyalleşmeye daha 
fazla önem vermekte, bu araçların yaygın kullanımı bir takım sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Bu araçlar sürekli ekrana bağımlı olunması durumu 
nedeniyle hareketsiz bir yaşam sürdürülmesine yol açmakta, bu da fiziksel birtakım 
rahatsızlıkların oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Kabakçı vd., 2008: 56).  

Dijital bağımlılık kavramı Lee ve Chae (2007: 34) tarafından şu şekilde 
değerlendirilmektedir; “Eğer her gün yaptığınız yemeğin fotoğrafını çekip 
internette paylaşmak için özen göstermekteyseniz, yaptığınız her şeyi sosyal medya 
aracılığı ile paylaşmak istiyorsanız ve sosyal medya sayesinde aslında çok az 
tanıdığınız kişiler hakkında çok daha fazla şey öğrenme olanağına sahip 
olduğunuza inanmaktaysanız siz dijital bağımlısınız. Üstelik sosyal medyada 
paylaşılan tatiller, hediyeler ya da sürprizler sizde farkında olmadan kıskançlık 
duygularına neden olmaktaysa, dijital bağımlılığınız çok daha ciddi boyutlara 
ulaşmış demektir”. 

Doğru ve bilinçli olarak kullanıldığında hayatı kolaylaştıran dijital teknoloji, tersi 
durumunda özellikle çocuk ve gençler üzerinde bir takım olumsuz etkilere neden 
olabilmektedir. Sosyal medya platformlarında çok fazla sürelerde, amaçsızca 
geçirilen zaman kullanıcıların sosyalleşmesini engelleyerek, gerçek yaşamdan 
kopmalara yol açmakta, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları da beraberinde 
getirmektedir. Dijital araç ve uygulamaları kapsayan dijital bağımlılık kavramı; 
internet, cep telefonu, sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığını içerisine 
almaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak kitle iletişim araçlarının, dijital 
teknolojilerle bütünleşmesi, dijital bağımlılık kavramının giderek yaygınlaşmasına 
yol açmıştır (Eşgi, 2013: 182).  

“Aşırı ya da uygun olmayan internet kullanımı” olarak ifade edilen internet 
bağımlılığı; sürekli internette bulunma arzusu, internette bulunma isteğinin önüne 
geçilememesi, internetten yoksun kalındığında agresif olma, kişinin ailesinden ve 
sosyal çevresinden uzaklaşması gibi belirtilerle kendini göstermektedir (Arısoy, 
2009: 57-58). Bağımlı kullanıcılar diğer bireylere oranla interneti süre bakımından 
daha uzun sürelerde kullanmaktadır. İnternet bağımlılığı konusunda süre dışında, 
internetin hangi amaçlarla kullanıldığı konusu da önem taşımaktadır  (Young, 1998: 
29-33). Bağımlılık davranışı gösteren kullanıcılar internet üzerinde daha çok film, 
müzik, oyun siteleri ile sosyal ağları ziyaret ederken, bu araçlarla bağımlılığa varan 
bir ilişki kurmayan kullanıcılar sosyal ağlarda daha az zaman geçirmektedir (Günüç 
ve Kayri, 2010: 221-222). Sosyal medya bağımlısı olan bireyler aile, arkadaş ve yakın 
çevreleriyle daha az zaman geçirmekte, bu kişilerle olan iletişimlerinde sorunlar 
yaşamaktadırlar (Kırık 2013: 92). Bireylerin kendini ispatlama, beğenilme, takdir 
edilme, kafa dağıtma arzusu sanal ortamda daha fazla zaman geçirmelerine yol 
açmakta, bu durum sosyal medya bağımlığını tetiklemektedir.  

Bireylerin sosyal medyadaki gelişmelerden uzak kaldıklarında yaşadıkları 
yoksunluk, sosyal medya bağımlılığının oluşmasında önemli rol oynamaktadır. 
FOMO (Fear of Missing Out) adı verilen bu durum, bireyleri günün her saatinde 
sosyal paylaşım ağlarındaki hesapları kontrol etme, sürekli çevrimiçi olma durumu 
ile karşı karşıya bırakmakta, sonuçta birey sosyal medyadan uzak kalamamaktadır 
(Arslan vd., 2015: 39). FOMO kavramı, huzursuz edecek ya da tüm zamanını alacak 
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şekilde bireyin başkalarının zaten yaptığı, bildiği ya da sahip olduğu bir şeyi 
habersiz kalıp kaçırma endişesine kapılması olarak tanımlanmaktadır (JWT, 2011). 
Kullanıcılar sosyal ağlardaki paylaşımlarının beğenilip beğenilmemesi konusunda 
kaygı taşımakta, bekledikleri ilgiyi göremeyince depresif bir takım hareketler 
göstererek, psikolojik açıdan kendisini rahatsız hissedebilmektedir.  

Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan dijital oyun bağımlılığı yeni bilgisayar 
oyunlarının, akıllı telefonların yaygınlık kazanması sonucu giderek yaygınlık 
kazanmıştır. Her yaştan her kesimi olumsuz etkileyen dijital oyun bağımlılığı;  
“kişinin uzun süre oyundan kopamaması, oyunu gerçek hayatıyla ilişkilendirmesi,  
oyun oynamayı başka etkinliklere tercih etmesi” gibi sonuçları olan bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolojik rahatsızlıklar, iletişim becerilerinin 
azalması, anksiyete, djital oyun bağımlılığının olumsuz sonuçları olarak 
kullanıcıları etkilemekte, gerçek yaşamdan uzaklaşmalarına neden olmaktadır 
(Şahin ve Tuğrul, 2012: 117-118). Bu durum giderek toplumdan izole olmuş 
bireylerin sayısının artmasına zemin hazırlamaktadır. Günün büyük bir bölümünü 
sosyal ağlarda geçiren bireyler, bekledikleri sonucu alıncaya kadar uygulamalar 
üzerinde içerik oluşturmaya devam etmekte, bu bağımlılık durumu zaman 
içerisinde anti sosyal davranışların oluşmasına zemin hazırlamaktadır.  

Sanal ortamlar bireylerin sosyalleşmesinde etkili olmakta, ancak bu sosyalleşme 
gerçek sosyalleşmeden ziyade sanal bir sosyalleşmeye yol açmaktadır. İnternetin ve 
sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanımı neticesinde artık aile bireyleri aynı 
evde birbirleriyle konuşmamakta, çoğunlukla televizyon ya da internet karşısında 
vakit geçirmeyi tercih etmektedir. Bu durum aile bireylerinin giderek birbirlerinden 
uzaklaşmalarına yol açmaktadır. Bu bağımlılık durumu ebeveyn ile çocuk 
arasındaki iletişimi olumsuz etkilemekte, aile ilişkilerinin bozulmasına yol 
açmaktadır. “ “Sosyal paylaşım ağlarının sunduğu eğlenceli içeriklerin ve çevrimiçi 
oyun oynama hizmetlerinin bağımlılık yaptığının en güzel örneklerinden biri 
FarmVille oynarken ağladığı ve ilgi istediği için çocuğunu camdan atan anne 
örneğidir. Anne çocuğunun ağlayarak oyunla ilişkisini kesmesi ve bu yüzden 
görevleri yerine getirememesinden ötürü çocuğunu camdan atarak tutuklanmıştır” 
(Kırık, 2013: 218-220). 

 

İlgili Araştırma Bulguları  

Son yıllarda tüm dünyada sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşması, bu 
alandaki çalışmaların da giderek artmasına neden olmuştur. Literatürde sosyal 
medya bağımlılığı konusunda yapılan çalışmaların çoğunlukla internet ve facebook 
bağımlılığı üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Sosyal medya bağımlılığının belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada özellikle 
ileri düzeyde kendisini seven (narsist) kişilerin facebook bağımlısı olma eğiliminde 
olduğu görülmüştür. Facebook ortamında “an be an” kendileriyle ilgili paylaşımda 
bulunan bireyler, bu ortamlarda daha fazla vakit geçirmekte, bunun sonucunda da 
giderek bağımlı duruma gelmektedir. Kullanıcılar günlük hayatlarında olmak 
istedikleri profilleri sosyal medya ortamlarında rahatlıkla oluşturabilmekte, 
paylaşımlarıyla beğeni topladıklarını gördükçe çevrimiçi ortamlar kendilerini en iyi 
ifade edebildikleri, mutlu oldukları yerler haline gelmektedir (Buffardi ve Campbell, 
2008: 78). 



Seçil UTMA 

 126 

ABD’de de 251 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan benzer bir çalışmada sosyal 
medya bağımlılığı ile yaşam tatmini arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya 
konulmuş, sosyal medya bağımlılığının yaşam tatmini üzerinde olumsuz etkisi 
olduğu vurgulanmıştır (Longstreet ve Brooks, 2017:122). Ho vd., (2017: 45) 
tarafından Singapur’da bin yetişkin ve dört bin 920 genç ile gerçekleştirilen ve bu iki 
grup arasındaki bağımlığı öngören faktörleri ölçmeye çalışan araştırmada, gençlerin 
yetişkinlere göre daha çok bağımlılık davranışları sergiledikleri ve bireylerin öz 
kimlik algıları ile aşırı sosyal ağ kullanımı arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucuna 
erişilmiştir. Robertson vd., (2018:66) ise 18-61 yaş arası, İspanyol, Kafkas, Afro-
American ve Asya kökenli 240 katılımcı üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, 
genel olarak, katılımcıların esneklik seviyesinin yüksekliği ile internet bağımlılığı 
seviyeleri arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Benzer sonuç çevrimiçi oyun 
bağımlılığında da görülmüştür.  

Lim (2016: 67) ise yaptığı çalışmada, 419 üniversite öğrencisi ve çalışan bireylerden 
oluşan örneklem grubu üzerinde, sosyal medya ve bilgi teknolojilerinin aşırı 
yüklenmesinin psikolojik yönden sağlık üzerinde doğrudan etkili olmadığını ortaya 
koymuştur. Elhai vd., (2018:98) bireylerde akıllı telefon ve sosyal medya 
yoksunluğunun depresyon, kaygı ve stres ile ilişkisini ölçtükleri çalışmada yaş ve 
cinsiyete göre sosyal medya yoksunluğu ile depresyon, kaygı ve stres arasında bir 
ilişki olduğunu ortaya koyarken; sosyal medya yoksunluğunun yine duygu 
bozukluğuna yol açtığını da tespit etmişlerdir. 

Savcı ve Aysan (2017: 72) tarafından 201 ergen üzerinde gerçekleştirilen araştırmada 
sosyal bağlılık ile internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun 
bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki ölçülmüş ve sonuç olarak 
sosyal bağlılığın % 25 oranında açıklandığı ortaya konulmuştur. Bununla birlikte 
sosyal bağlılığın açıklanmasında en güçlü etkinin internet bağımlılığından geldiği 
ve bunu sırasıyla sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon 
bağımlılığının takip ettiği saptanmıştır. 

Balcı ve Gölcü’nün (2013:101) 903 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirdikleri 
araştırmada katılımcıların günlük Facebook kullanım süresi ve yalnızlık düzeyleri 
ile Facebook bağımlılık düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı ilişkinin varlığı ortaya 
konulmuştur. Ayrıca çalışma sonucunda, katılımcıların Facebook kullanım 
amaçlarına göre Facebook bağımlılıklarının da farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalar sosyal medya bağımlılığının oluşmasında 
birçok faktörün etkili olduğunu göstermektedir. İçinde bulunduğumuz teknoloji 
çağında bu araçlar yüz yüze iletişimin yerini almakta, günlük hayat içerisindeki 
arkadaşlık ilişkileri artık sanal ortamlar aracılığıyla yürütülmektedir. Sosyal 
medyanın aşırı kullanımı bireylere fayda sağlıyormuş gibi görünmesine rağmen, bu 
araçları “bağımlı” olarak kullanan bireylerde ilişki problemleri, iş veya akademik 
performansta azalma gibi bir takım olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır.  
Kullanıcılar bu araçlar aracılığıyla gerçek yaşamlarında olmak istedikleri profilleri 
oluşturabilmekte, bu ortamlar kendilerini en iyi ifade edebildikleri çevrimiçi 
mekanlar olarak gündelik hayatta yerini almaktadır.  
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SONUÇ 

Teknolojik olanaklar bir yandan yaşamımızı kolaylaştırırken, bir takım sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Bu durum son yıllarda kullanımı giderek artan sosyal 
medya için de geçerlidir. Sosyal medya bireylere sağladığı birçok avantaja rağmen, 
bu araçların kontrolsüz kullanımı sosyal medya bağımlılığı konusunun önem 
kazanmasına yol açmıştır.  

İletişim teknolojilerinin giderek çeşitlendiği günümüzde, bilgiye ulaşmak artık çok 
kolay hale gelmiştir. Artık bireyler çeşitli medya platformları aracılığıyla istedikleri 
anda istedikleri bilgiye ulaşabilmektedir. Dijital teknolojinin yaygınlık kazanması 
ile sosyal medya araçları günlük hayatımıza girmiş, bizi yoğun bir “bilgi patlaması” 
ile karşı karşıya bırakmıştır. Böylesi bir ortam, kaçınılmaz olarak bilgi kirliliğini de 
beraberinde getirmektedir. Sanal ve gerçek ayrımının giderek bulanıklaştığı sosyal 
medya platformlarında doğru bilgiye ulaşmak kadar, bu araçların hangi amaçlarla, 
ne kadar süreyle kullanıldığı konusu önem taşımaktadır.  

Facebook, İnstragram, Twitter başta olmak üzere sosyal ağların kullanımı giderek 
artmakta, bireyler günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü bu ortamlarda 
geçirmektedir. Sosyal medyanın yoğun olarak kullanımı geleneksel iletişim 
biçimlerini ortadan kaldırırken, yalnız ve mutsuz bireylerin sayısının her geçen gün 
artmasına yol açmaktadır. Sosyal medya sanıldığının aksine bireyleri 
sosyalleştirmemekte, tam tersine bireysel ve toplumsal ilişkilerin zedelenmesine yol 
açmaktadır. Bireylerin sosyal medya içeriklerinde geçirdikleri sürenin uzaması, 
bağımlılık düzeylerinin de artmasına yol açmaktadır.  

Sosyal medya platformlarının özellikle çocuk ve gençler tarafından yoğun bir 
şekilde kullanıldığı gerçeği dikkate alındığında bu araçların kontrollü bir şekilde 
kullanımının sağlanması konusunda ebeveynler başta olmak üzere ilgili tüm 
kesimlere büyük görev düşmektedir. Bu araçların rasyonel bir şekilde kullanımı 
konusunda toplumu bilinçlendirmek noktasında gerekli eğitim programlarının 
düzenlenmesi önem taşımaktadır. Sosyal medya bağımlığını önlemenin bir yolu, 
kullanım sürelerinin kontrol altında tutulmasıdır. 

Başta çocuk ve gençler olmak üzere bireylerin bilinçli bir medya tüketicisi olarak 
sosyal medya mesajlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak, 
bu konuda çok yönlü bir bakış açısı geliştirmek sosyal medya okuryazarlığının 
temel amacıdır. Çocuk veya gençleri sosyal medyadan uzak tutarak, onları 
korumaya çalışmak mümkün olmadığına göre, bu araçları doğru şekilde 
kullanmaya yönelik bilinç kazandırmak önem taşımaktadır. Bu konuda başta aileler 
olmak üzere toplumun tüm kesimlerine büyük görev düşmektedir. Dijital araç ve 
uygulamaların bilinçli bir şekilde kullanımı, sosyal medya okuryazarlığı bilincinin 
kazandırılması ile mümkün olabilecektir.  

Bu belirlemeler doğrultusunda konu ile ilgili aşağıda yer alan önerilerde 
bulunulabilir; 

-Anne-babalar çocukları henüz küçükken önlem almalıdır. Bu sayede dijital araç ve 
uygulamaların kontrollü olarak kullanımını sağlanabilir.  

-Dijital araç ve uygulamalar konusunda toplumun tüm kesimleri 
bilinçlendirmelidir.   
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-Dijital araç ve uygulamaların sadece boş vakit, oyun ve eğlence aracı olmadığı bilgi 
edinme ve derslere yardımcı olma amaçlı da kullanılabileceği konusunda toplum 
bilinçlendirilmelidir.  

-Dijital bağımlılık konusu eğitim programlarında yer almalı, küçük yaşlardan 
itibaren çocuklara bu konuda bilinç kazandırılmalıdır.  
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Öz 

Kars, bulunduğu konum ve taşıdığı bazı olumsuz coğrafi özellikler nedeniyle geniş çaplı tarım 
faaliyetlerine müsait değildir. Yükseklik ve buna bağlı olarak iklim şartlarında elverişsizliği, 
Kars’ta tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Söz konusu olumsuzlukların üzerine İkinci 
Dünya Savaşı’nın da eklenmesiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da tarım alanında ciddi 
sorunlar yaşandı. Şöyle ki, İkinci Dünya Savaşı yılları; savaşın uzaması, seferberlik ilanı sonucu 
tarlaların boş kalması ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle, gıda ürünlerinin tedarikinde ciddi 
darlıkların ve kıtlıkların yaşandığı bir dönem oldu. Savaş nedeniyle tarımsal üretim ciddi bir 
biçimde düştü ve bunun sonucu olarak da bütün kentlerde iaşe sıkıntısı baş gösterdi. Birçok gıda 
ürünü karaborsaya düşerken, özellikle un darlığı nedeniyle ekmek karneye bağlandı. Savaşın 
sona ermesinin ardından devlet eliyle tarımın canlandırılması için Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu çıkartıldı ve bir komisyon Kars’ta bu doğrultuda çalışmalar yaptı. Fakat çalışmalar 
beklendiği kadar olumlu neticeler vermedi. 
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Abstract 

Kars is not cultivable for large-scale agricultural activities because of its location and some 
negative geographical features. High altitude and its unfavorable climate conditions negatively 
affect the agricultural activities in Kars. With the eruption of World War II in addition to such 
effects, there were serious problems in the field of agriculture in Kars, just throughout Turkey. In 
fact, the years of World War II were a period of serious shortages and famines in the supply of 
food products as a result of negative climate conditions, the prolongation of the war, and empty 
fields owing to declaration of mobilization. Due to the war, agricultural production fell severely, 
and as a result, food shortage broke out in all cities. While many food products went on the black 
market, especially bread were rationed due to the shortage of flour. Following the end of the war, 
the law on the land provision of the farmers was enacted in order to revive agriculture by the 
state and a commission carried out activities in this direction in Kars. However, the actions did 
not give positive results as expected. 
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GİRİŞ 

Cumhuriyetin kurulduğu dönemde her alanda olduğu gibi tarım alanında da geri ve ilkel bir 
üretim biçimi devralındı. 1923-1949 yılları arasında tarımın gelişmesine yönelik vergi, toprak 
mülkiyeti ve kredi konularında önemli düzenlemeler yapıldı. Bu bağlamda aşar vergisi kaldırıldı, 
tarımda özel mülkiyet hakkı tanındı, topraksız köylüye toprak dağıtıldı. Büyük krizle birlikte 
tarımsal ürünlerin ihracatı azaldı, devlet çiftçiyi korumak amacıyla destekleme alımlarına başladı 
ve bu amaçla Tarım Satış Kooperatifleri kuruldu. İkinci Dünya Savaşından sonra tarımsal 
üretimdeki dalgalanma nedeniyle tarım sektörünün büyüme hızı, nüfus artış hızının altında 
gerçekleştiğinden, mal kıtlıklarının ortaya çıkardığı karaborsanın önüne geçilemedi (Takım, 
2012: 166). 

1929 dünya ekonomik krizi ile birlikte tarımsal ürünlerin ihraç fiyatlarının düşüşü çiftçi gelirini 
azalttı, çiftçi üretim yapamaz noktaya geldi. Bu nedenle devlet hem çiftçiyi korumak hem de 
sanayiyi desteklemek üzere bazı önlemler almak gereğini duydu. Hammaddesini tarımdan 
sağlayan sanayi kollarına ağırlık verildi. Örneğin iç pazarı geliştirmek, yerli malları korumak ve 
tüketimini artırmak için önlem alındı, dış ticarette takas ve kontenjan uygulamasına gidildi, tarım 
tekniğini geliştirici destekler uygulandı. Hayvan sahiplerinden alınan sayım vergisi düşürüldü, 
Ziraat Bankasına olan çiftçi borçlarının nakit yerine ayni olarak ödenmesi kabul edildi, bazı 
borçlar tümü ile affedilirken bazılarına faiz indirimi ve taksitlendirme uygulandı. Ekonomide 
devletçilik politikası bu dönemde başladı. 1932 yılından itibaren tahıl fiyatları desteklenmeye 
başlandı, buğday koruma kanunu çıkarıldı ve bununla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu. Bu 
gelişmelerden sonra 1933’e gelindiğinde tarımda üretim rakamları sevindirici düzeye geldi 
(Dernek, 2006:3). 

İkinci Dünya Savaşı yılları; savaşın uzaması, seferberlik ilanı sonucu tarlaların boş kalması ve 
olumsuz iklim koşullarının varlığı nedeniyle, gıda ürünlerinin tedarikinde ciddi darlıkların ve 
kıtlıkların yaşandığı bir dönem oldu (Emiroğlu, Koçyiğit ve Kesici, 2012: 85). Türkiye hububat 
üretiminde kendine yeten, hatta ihracat yapan bir ülke konumundaydı. Buğday ihracatı 1939 
yılında 23.318 tondan 1940 yılında 63.378 tona çıktı. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1946 
yılında ise, 33.777 tona kadar düştü (1940 yılının hemen hemen yarısı kadar). Savaş nedeniyle 
tarımsal üretim ciddi bir biçimde düştü ve bunun sonucu olarak da bütün kentlerde iaşe sıkıntısı 
baş gösterdi. Birçok gıda ürünü karaborsaya düşerken, özellikle un darlığı nedeniyle ekmek 
karneye bağlandı. Un ve şeker sıkıntısı nedeniyle pasta ve benzeri unlu yiyeceklerin yapılması 
da yasaklandı (Oktar ve Varlı, 2010: 2). 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından kısa bir süre sonra Türkiye’de halkın temel tüketim 
maddelerinin fiyatlarının artacağı endişesiyle spekülasyonun ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 
Devlet 1939 yılının sonundan itibaren spekülasyonu ve kaosa mahal vermemek için ve ortaya 
çıkması muhtemel fiyat artışlarını önlemek için tedbirler almaya çalıştı (Gözcü, 2018: 93). 
Hububat üretiminde yaşanan darboğazı aşmak için çok sıkı fiyat ve miktar kontrollerine gidildi, 
narh politikası ve karne uygulaması da devam ettirildi. Bu durumdan yararlanarak stokçuluk ve 
karaborsacılık ile servet sahibi olanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Devlet ise bu durumun önüne 
geçebilmek amacıyla 18 Ocak 1940 tarihinde Milli Korunma Kanunu çıkarttı (Oktar ve Varlı, 2010: 
4). Hükümete geniş yetki veren Milli Korunma Kanunu ile mal kıtlıklarının doğurduğu sıkıntıları 
azaltmak ve spekülatif kazançları önlemek amaçlanmaktaydı. MKK ile ayrıca, sanayi 
kuruluşlarının ve çiftçilerin hangi ürünleri ne miktarda üretecekleri gibi konularda yaptığı 
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düzenlemelerle devlet ekonomik yaşama aktif bir biçimde müdahale ediyordu (Takım, 2012: 
159).1 

Kanun, yurt topraklarından ziraata elverişli olup da boş duran parçaların devlet eliyle 
işletilmesini de içermekteydi. Kanunun 39. maddesine göre hükümet, üzerinde ziraat 
yapılmayan 500 hektardan fazla araziyi bir bedel karşılığında işletebilecekti. Yine belirli 
mıntıkalarda ihtiyaca göre ziraat çeşitlerini tayin ve tespit görevi de bu kanunla hükümete 
verilmişti. Milli Korunma Kanunu’nun 40. maddesine göre hükümet ziraata elverişli 8 hektar ve 
daha fazla arazi sahibi olan her şahsı bu arazinin yarısı kadar hububatı ekmeye ve ektirmeye 
mecbur tutabilecekti. Kanunun 41. maddesi ile de ekilen her dört hektar arazi için bir çift öküz 
milli müdafaa mükellefiyetinden istisna edilmiştir. Böylelikle kanun aynı zamanda muayyen 
şartlar içinde iş hayvanlarının harp mükellefiyetinden muaf tutulmasını sağlamış ve çiftçilere 
üretim araçları verilmesini ve kredi temin edilmesini hükümete vazife olarak yüklemiştir. Milli 
Korunma Kanunu, ziraat ve iaşeye yönelik olarak başka iktisadi tedbirler alma yetkisini de 
hükümete tanımıştır. Mesela; üretilen her türlü mahsulün ihraç ve ithali izne bağlanmış, 
fiyatların kontrolü devlete bırakılmış ve hükümete her türlü ürüne el koyma yetkisi tanınmış; 
ithal edilecek bütün maddelerin miktar, cins ve çeşitlerinin tayini işi devlete bırakılmıştır (Şener, 
2004: 78). 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomisi en önemli sorunu tarım sektöründe yaşadı. 
Savaşın patlak verdiği 1939’da ülke nüfusunun neredeyse %70 hali hazırda tarım sektöründe 
faaliyet gösteriyordu. Cumhuriyet Türkiye’sinin kentleşme oranı son derece düşüktü. Sınırlı 
sayıda kent merkezi olan Türkiye’de, ülke ekonomisi de ağırlıklı bir şekilde tarıma dayanıyordu. 
1940 yılında yaklaşık 18 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun neredeyse 14 milyonu kırsal 
kesimde yaşıyordu. Toplumun büyük bir kesimi geçimini tarımla sağlarken; çiftçinin tarım 
yapmak için bir çift öküze sahip olması bile oldukça güçtü. Dönemin tanıkları tarlayı sürmek için 
kullanılan büyük baş hayvan sahibi olmayı adeta bir lüks olarak tanımlamaktadırlar. İkinci 
Dünya Savaşı yıllarında ekonomide ortaya çıkan sorunlar ve sarsılan gündelik hayatın 
sorumlusu olarak da çoğunlukla Cumhurbaşkanı görülüyordu. Söz konusu dönemde İsmet 
Paşa’yı eleştirenler “geldi İsmet gitti kısmet” şeklinde bazı ifadeler kullanıyorlardı. Savaş 
döneminin faturasını köylü, ağırlık bir biçimde İsmet İnönü’ye kesmişti. Bu dönem Türkiye için, 
fakr-u zaruret demekti (Gözcü, 2018: 90). 

1948 yılı hesaplamalarına göre, Türkiye’nin millî geliri kişi başına 360 TL’dir. 1950 yılında 
Türkiye’nin 775 milyon TL (190 milyon dolar) borcu ve 4 tonu rehinde bulunan 137 ton altın stoku 
vardır.2 Mahmut Goloğlu, II. Dünya Savaşı’nda CHP’nin izlediği politikalar sonucu ülkenin içine 
düştüğü durumu şu şekilde ifade etmektedir: “…hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, adam başına 
125 gr. ekmeğin aile sofrasında paylaşılmasının üzüntülerine İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’yi 

                                                             
1 “11 Kasım 1942’de kabul edilen “Varlık Vergisi Kanunu” ise iktisadî şartların darlığından istismar yolu ile 
yüksek kazanç elde edip, kazançları oranında vergi vermeyenleri kapsıyordu. 1943 Haziranı’nda çıkartılan 
“Toprak Mahsulleri Vergisi” de, Varlık Vergisinden etkilenmeyen Müslümanları kapsamı içine almıştır” 
(Özüçetin, 2002: 9). 
2 Bu dönemde ABD tarafından yapılan Marshall Yardımı’nı unutmamak gerekir. CHP iktidarı döneminde 
başlayan Marshall Yardımı, DP döneminde önemli miktara ulaştı ve yardım tutarı 1948-50 yılları arasında 
hibe ve borç olarak 160.000.000 ABD dolarını bulmuşken; bu toplam 1950-55 döneminde 1.920.000.000’u 
askerî yardım, 23.250.000 doları da bağış olmak üzere 1.943.000.000 dolara ulaştı. Türkiye 1955-60 
döneminde ise, 70.000.000 doları kredi, 415.000.000 doları da Kalkınma Fonu’ndan olmak üzere toplam 
580.600.000 dolar ABD yardımı aldı ki, bu yardımların da bir bölümü tarımsal alanda kullanılarak, Türk 
tarımının gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Bu olumlu gelişmeler neticesinde tarımsal ürünlerde 
üretim artışı ciddi seviyelere ulaştı. Demek ki DP iktidarı ile ortaya çıkan köklü ekonomi politikası 
değişikliğinin temelleri 1947-1948 yıllarına dayanmaktadır (Albayrak, 2002: 855-859). 
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de etkileyen bunalımları eklenmiştir… Tüm ulus ne olursa olsun Halk Partisini iktidardan 
uzaklaştırmak hevesine kapılmıştı” derken, o dönem ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik 
sıkıntıları da ifade ediyordu (Arslan, 2011: 223). 

 

KARS’TA TARIM 

Kars, bulunduğu konum ve taşıdığı bazı olumsuz coğrafi özellikler nedeniyle geniş çaplı tarım 
faaliyetlerine müsait değildir. Yükseklik ve buna bağlı olarak iklim şartlarında hava 
sıcaklıklarının yılın sonbahar aylarında düşmeye başlaması, Anadolu’nun büyük kesiminde 
hasat mevsiminin bu aylara denk geliyor olması nedeniyle Kars bu durumdan olumsuz 
etkilenmektedir. Bu nedenle soğuğa dayanıklı tarla ürünlerinin ekimine öncelik verilmiş ve tahıl 
ürünleri ilk sırada yer almıştır (Sağlam, 2011: 50). Sert iklim yüzünden her yıl hasadın iyi olmama 
riski vardır. Dolu, kırgın, kuraklık ve aşırı yağış bu bölgede sıkça görülmektedir (Badem, 2010: 
178). 

Rus işgaline girmeden önceki son Osmanlı istatistiğine göre Kars’ta az miktarda mercimek ve 
baklagiller, lahana, kavun, karpuz, elma, üzüm, vişne gibi meyveler yetiştirilmektedir. Tütün, 
birçok sebze cinsi, pirinç ve patates gibi kültür bitkilerinin de tarımı yapılmaktadır. 1878’den 
sonra Rus işgali döneminde bazı kültür bitkilerinin tarımının da yapılmasına başlandı. Buğday 
ve çavdar tarımında verim artışı sağlanırken, yulaf ve darı ekilmeye başlandı. Ayrıca yağcılık için 
ayçiçeği ekimine de başlandı (Ortaylı, 1978: 354). 

1897 nüfus sayımına göre bütün nüfusun %76’sı çiftçilikle, %6’sı da hayvancılıkla geçinmekteydi. 
Tarımla uğraşanlar aynı zamanda hayvancılık ve hayvancılıkla uğraşanlar da bir miktar tarım ile 
meşguldü. Toplamda ise halkın %82’si tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır (Badem, 2010: 169). 
Dolayısıyla net bir yüzdelik değer ortaya koyamamakla beraber nüfusun yaklaşık %80’inin tarım 
ve hayvancılıkla uğraştığı açıktır. Bu oran Doğu Anadolu ortalamasının bile üzerindedir. Rus 
işgali döneminde kullanılan yeni tarımsal teknikler sayesinde özellikle buğday ve arpa 
üretiminde artış sağlandı. 1884- 1913 yıllarında ekilebilir arazi oranı 2 katına çıktı. 1863 yılında 
794 ton olan patates üretimi 1910 yılında 4.416 tona ulaştı. Tarımda özellikle pulluk ve malakan 
atı denilen dayanıklı türün kullanılması verim artışında etkili olan nedenler arasındaydı (Aydın, 
2013: 4). Yerli halk bostancılığı pek bilmiyor, bostancılığa elverişli yerleri vilayet dışından gelen 
Lazlara, İranlılara ve Ermenilere kiralıyordu. Rus yerleşimcilerin ise hepsi mümkün olan her 
yerde sebze yetiştiriyordu. Bostancılığa uygun yerler Aras Nehri Vadisi, Kağızman, Oltu Sancağı, 
Posof, Şuregel, Zaruşad ve Kars kazasının bazı köylerindeydi. Meyve bahçeleri ise yalnızca 
Kağızman, Oltu ve Posof’ta vardı (Badem, 2010: 169). 

1920 yılında Kars’ın kurtuluşuna kadar savaş ve özellikle Ermeni köylerde yaptıkları çete 
faaliyetleri nedeniyle tam anlamıyla tarım yapılamamıştır. 93 harbi nedeniyle Elviye-i Selase’den 
göç eden çok sayıda muhacir 1920 yılından itibaren topraklarına geri dönmeye başladı. 1922’de 
TBMM’de alınan karar gereği muhacir ve asker ailelerine hem genel ihtiyaçlarını hem de 
tohumluk ihtiyaçlarını giderebilmeleri için nakdi yardımlar yapıldı (Orat, Arslan ve Tanrıverdi, 
2011: 183). 1925-1926 yıllarında Kars ve civarında 38.200 hektar alanda muhtelif tarım ürünleri 
ekiliydi. Bu ürünlerin dağılımına baktığımız zaman, 13.765 hektar buğday, 23.219 hektar arpa, 86 
hektar mısır, 50 hektar darı, 40 hektar çavdar, 601 hektar patates, 289 hektar susam, 98 hektar 
mercimek ve 42,4 hektarda fasulyedir. Kağızman civarında da sebze ve meyve ekimi 
yapılmaktadır (Cumhuriyetimizin 75. Yılında Kars, 1999: 95). 

1935 yılında Kars’ın toplam nüfusu 305.536’ydı. Bu nüfusun 45.233’ü ilçe ve şehir merkezlerinde, 
260.303’ü ise nahiye ve köylerdeydi. Yani 1935 yılında Kars nüfusunun %15 şehir merkezinde, 
geriye kalan % 85’lik kısım ise köy ve nahiyelerde ikamet ediyordu (BİGD, 1937: 5). İkinci Dünya 
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Savaşı’nın sona erdiği 1945 yılında, Kars’ın toplam nüfusu 381.176’dır. Bunların içerisinde şehir 
merkezinde yaşayanlar 62.709 kişi ile %16,5 köy ve nahiyelerde yaşayanların sayısı ise 318.467 
kişi ile %83,5 oranına denk gelmektedir. 1950 yılında ise, 409.138 olan toplam Kars nüfusunun 
54.195’i şehir merkezinde, 354.943’ü de köy ve nahiyelerde yaşamaktaydı. Oran olarak 
bakıldığında, 1950 yılında şehirde yaşayanlar toplam nüfusun % 13’üne denk gelirken, köy ve 
nahiyelerde yaşayanlar ise % 87’sine denk gelmektedir. Bu oranlara bakılarak, kentten köye 
doğru bir göç hareketinin olduğunu söylenebilir (DİE, 1950: 15). 

 

TOPRAK TEVZİ KOMİSYONUN KARS’TAKİ ÇALIŞMALARI 

İkinci Dünya Savaşı boyunca ve sonucunda alınan sosyo-ekonomik önlemler iktisadi hayatta 
büyük bir durgunluk ortaya çıkarmıştı. Savaş yıllarında alınan bütün önlemler Türk köylüsünü 
daha da yoksullaştırmıştı (İnce, 2006: 66). 11 Haziran 1945 tarihinde TBMM’de kabul edilen 
“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” arazisi olmayan ya da yetmeyen çiftçilere yeteri derecede 
toprak sağlamak için çıkartıldı. Aynı zamanda, yeterli arazisi bulunduğu halde üretim araçları 
eksik olan çiftçilere bunları temin etmek de kanunun amaçları arasındadır. Ayrıca kuruluş 
sermayesi, işletme sermayesi, canlı ve cansız demirbaş temini gibi uygulamalar gündeme 
getirildi. Yani kanunun amacı sadece büyük toprak mülkleri parçalamak suretiyle ülkenin toprak 
mülkiyeti yapısındaki düzensizlikleri ortadan kaldırmak değildir. Bunun yanı sıra, ziraî 
kalkınmayı sağlayacak gerekli yardımları yapmak ve toprakların sürekli bir şekilde işlenmesini 
sağlayacak tedbirleri almak da belirlenen amaçlar arasında yer almaktadır. 4783 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu, 8 bölüm ve 66 maddeden oluşmaktadır. Kanunun 7. maddesine göre; 
kabul edilebilir bir özrü olmaksızın üst üste üç yıl yöresel şartlara göre ekilip biçilmeyen, 
bakılmayan ve ekonomik bir şekilde değerlendirilmeyen arazi, Tarım Bakanlığı’nın kararıyla 
işlenmiyor sayılarak, 14. madde hükmüne dayanarak kamulaştırılabilecektir. Kanunun 17. 
maddesi toprağın dağıtımında, onu işleyenlere verilmesi esasını ve büyük mülklerin 
sınırlandırılmasını öngörüyordu. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Tüzüğü 04.06.1947 tarihinde 
yayınlanarak yürürlüğe girdi (Çevik, 2002: 683-684). 

Bu doğrultuda, Kars ilinin bütün ilçelerinde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na göre arazi 
dağıtımının ve bu ilde vakfa, özel idare ve belediyelere ait topraklardan Tarım Bakanlığınca 
belirtilecek olanları hakkında dağıtma için kamulaştırma işlerinin ve arazi dağıtımının yapılması, 
Tarım Bakanlığının 23.12.1947 tarihli ve3505-9/I0808-71549 sayılı teklifi üzerine, 4733 sayılı 
kanunun 62. Maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca 23.01.1948 tarihinde kararlaştırıldı 
(BCA, 030.18.01.115.85.13.). 

Kars’ta topraksız çiftçilerin topraklandırılması ile görevli komisyonlar 4753 ve 5618 sayılı kanun 
hükümlerine göre icra faaliyetinde bulunuyorlardı. Kanunun gayesine bakacak olursak 
komisyonun sağladığı faydaları asli ve tali olarak iki guruba ayrılır. Asli faydaları çiftçiyi 
topraklandırma, ülke arazisinin devamlı işlenmesini sağlama, tali faydaları ise hazine arazisinin 
tespiti, gayrimenkullerin vergiye kaydı ve gayrimenkulün plan ve kayda bağlanmasıdır. Söz 
konusu dönemde ülkede bu gaye uğruna faaliyet gösteren 80 toprak komisyonu vardır. Fakat 
imkansızlıklar nedeniyle tam kadro çalışmaktan mahrumdur. Tüm bu eksikliklere rağmen 
komisyonlar eldeki imkanlar nispetinde çalışmalarını sürdürmekteydiler (Hüryurt Gazetesi, 
1957). 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince 1948 yılında 1 köyde 89.907.53 lira borçlanma bedeli 
karşılığında 143 aileye 7.809 dönüm arazi dağıtıldı. 1949 yılında 4 köyde 147.168.82 lira 
karşılığında 438 aileye 16.035 dönüm arazi dağıtıldı. 1950 yılında 7 köyde 875.366.48 lira bedel 
karşılığında 744 aileye 46.840 dönüm arazi dağıtıldı (DİGM, 1952: 280). 1949 yılında İskân 
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kanununa göre Kars’ta göçmen 6 aileye 182 dönüm toprak dağıtıldı. 1950 yılında 1 aileye 60 
dönüm toprak dağıtıldı (DİGM, 1952: 277). 

 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI KARS’TA YAŞANAN GELİŞMELER 

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı tehlikesi nedeniyle aktif nüfusun silâhaltına alınması, tarımsal 
ürünlerin arzını azaltıp, ekonomiyi olumsuz etkiledi. Bu dönemde ordunun bakım, iaşe ve askeri 
malzeme ihtiyacı, savunma harcamalarını artırarak bütçe dengesinin bozulmasına neden oldu. 
Savaş nedeniyle ithalatın azalması, gümrük vergisi vb. gelirleri de azalttığından, bütçe açığını 
finanse etmek amacıyla yeni vergiler ihdas edildi. Böylece Türkiye, İkinci Dünya Savaşına 
katılmamasına rağmen savaşın etkilerini ağır bir biçimde hissetti (Takım, 2012: 158-159). 

Savaş sonrasında devlet bütçesinden tarıma ayrılan para 91.077.973.61 liradır. Bu para içerisinden 
doğu illerine 11.336.229.79 lira (toplam paranın % 12,45’i), Kars’a ise 1.160.126.02 liradır (toplam 
paranın % 1,27’si) (Aşgın, 2000: 184-185). Tarım alanında atılan adımlar ve yatırımların Kars’ta 
olumlu etkisinin olduğunu söylemek zordur. Hatta TÜİK verilerine göre savaş sonrası dönemde 
zirai ürünlerin ekimi ve alınan mahsul oranlarında ciddi düşüşler yaşandı. En fazla düşüş 
buğday ekim alanlarında ve alınan mahsulde yaşandı. Örneğin 1947 yılında 61.621 ton buğday 
istihsal edilmişken, bu rakam 1949 yılında 26.334 tona kadar düştü.  

 

Tablo 1: 1938-1950 Yılları Arasında Kars’ta Ekilen Zirai Ürün Sahası ve Alınan Mahsul Miktarı 

(DİE, 1934-1950 Zirai Bünye ve İstihsal) 

 

1945-1950 yılları arasında Kars’ta bakliyat sınıfından nohut, fasulye, mercimek, bakla, fiğ 
ekilirken, sınai sınıfından patates, pamuk, keten, soğan, sarımsak ve susam ekilmekteydi. Meyve 

 Ekilen Saha (Hektar) Alınan Mahsul (Ton)  

 1934/38 1946-47 1947-48 1948-49 1934-38 1947 1948 1949 

Buğday 73.232 73.455 60.782 43.857 72.887 61.621 32.174 26.334 

Arpa 81.377 50.493 41.597 34.390 90.512 36.744 26.413 32.331 

Çavdar 4.731 999 1.533 1.000 3.476 1.331 1.280 847 

Yulaf 58 17 - - 119 5 - - 

Kaplıca 12 305 127 70 12 105 60 31 

Mısır 2.039 407 958 605 1.873 360 2.282 583 

Darı 165 16 47 75 187 16 78 90 

Pirinç 435 278 280 200 1.280 345 375 230 

Mahlût 350 1.569 1.188 650 310 740 595 330 
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sınıfından ise üzüm, kavun, karpuz, turunçgiller, fıstık, badem, ceviz vs. ekiliyordu (DİE, 1951: 
101). Bunların dışında elma, kayısı, şeftali, üzüm ekimi de yapılmaktaydı (DİE, 1962: 116). 

Kars’ın en önemli üretim ve tüketim ürünlerinden olan Patatesin 1946 yılında 1.440 ton üretimi 
yapılmışken, bu rakam 1949 yılında üç kat artarak 4.516 ton olarak gerçekleşti. Fiyatı ise 1946 
yılında kilo başına 30 kuruş iken 1949 yılında 25 kuruşa yükseldi. Tablo 2’de de görüleceği üzere 
özellikle 1946 yılında üretimde çok ciddi bir düşüş yaşandı ve bu düşüş fiyatlara da yansıdı. 1948 
yılındaki rakamlar ise oldukça ilginçtir. En fazla üretim bu yıl içerisinde yapılmışken, fiyatlar beş 
yılın zirvesine çıkmıştır (DİE, 1950: 163). 

 

Tablo 2: 1945-49 Yılları Arası Kars’ta Patates Üretimi ve Fiyatları 

 1945 1946 1947 1948 1949 

Ürün 

(Ton olarak 

6.047 1.440 3.082 8.844 4.516 

Fiyatı 

(Kuruş) 

20 30 15 45 25 

(DİE, 1950 İstatistik Yıllığı) 

Savaş sonrası dönemde arpa-buğday gibi tahıl ürünlerinin ekimi ve istihsali azalmışken, temel 
tüketim ürünlerinden olan fasulye, pirinç, nohut gibi kuru baklagillerin fiyatları beş yıl boyunca 
durağan bir seyir takip etmiş, hatta beş yılın sonunda düşüşler de yaşanmıştır. 

Tablo 3: 1945-1949 Yılları Arası Kars’ta Perakende Fiyatlar (kuruş olarak kilo fiyatları) 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Pirinç 145.42 153.75 152.08 149.17 138.75 125.42 

Bulgur 50.83 49.58 27.50 61.25 78.75 64.99 

Makarna 118.36 111.67 110.41 109.58 109.58 100.00 

Fasulye 57.50 52.91 60.41 73.33 69.79 59.58 

Nohut 57.29 52.70 60.41 73.33 69.79 59.37 

Mercimek 48.33 43.54 49.79 56.25 55.83 44.37 

Soğan 34.58 31.56 30.20 36.88 37.08 24.37 

(DİE, 1950-1953 İstatistik Yıllıkları) 

1945-1949 yılları arasında sebze fiyatlarına bakıldığında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında taze 
fasulyenin kilo fiyatı 52.00 kuruş iken, 1949 yılında 44.17 kuruşa düştüğü görülmektedir. Aynı 
dönemler arasında patlıcan fiyatları 1945’te 47.50 kuruştan 1949 yılında 33.75 kuruşa düşmüştür. 
Domates fiyatlarında da benzer bir düşüş söz konusudur. 1945 yılında 55.42 kuruş olan 
domatesin kilo fiyatı 1949 yılında 29.50 kuruşa kadar gerilemiştir (DİE, 1950: 205). Bu düşüşlerde 
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İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik darboğazın ve çalışan nüfusun silahaltına 
alınmış olmasının etkisi büyüktür. Savaşın sona ermesiyle beraber ülke genelinde üretimde 
yaşanan artış fiyatların düşmesinde etkili oldu. 

İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında tarım alanındaki en önemli sorunlardan birisi de 
karaborsadır. Savaşın peşinden sürüklediği ekonomik darlık Türkiye’nin bir dizi ciddi sorun 
yaşamasına neden olmuştu. Türkiye’de halk -istisnai küçük gruplar dışında- ekonomik 
sorunların gündelik hayatta yarattığı fırtına ile boğuşmak zorunda kaldı. Savaşla birlikte ülkede 
temel tüketim maddeleri piyasadan kaybolurken karaborsada görünür oldular. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında yapılan ekonomik atılımlar ve düzenlemeler Türkiye’de toplumun çok büyük bir 
kısmını oluşturan dar gelirli ve fakirlerin durumunu ne yazık ki yeterince düzeltmeye 
yetmemişti. Bir yandan Osmanlı Devleti’nden geriye kalan borçlar, bir yandan bağımsızlık 
savaşının geride bıraktığı ekonomik sorunlar, bunlara ilaveten 1929 yılında patlak veren Dünya 
Ekonomik Bunalımın yarattığı olumsuz koşullar genç Cumhuriyet Türkiye’si ekonomisinin başa 
çıkmak zorunda olduğu güçlüklerdi. Bu tablonun üzerine bir de kabus gibi çöken İkinci Dünya 
Savaşı; halkın durumunu daha da kötüleştirerek onun uzun bir süre rahat nefes almasını 
engelledi. Savaşın ortaya çıkmasıyla beraber, Türkiye yarı seferberlik duruma geçti. Bu; üretici 
konumda olan genç nüfusun çok büyük bir kısmının silahaltına alınması demekti ki; sadece bu 
uygulama bile tek başına Türkiye’de ekonominin olağan işleyişini aksatmaya yetecek 
nitelikteydi. Bu dönemin Türk halkında bıraktığı en önemli izlenim ağırlıklı olarak kentlerde 
kendini gösteren ekonomik darlık oldu (Gözcü, 2018: 89). 

1939 dünya ekonomik bunalımının yaşanması ve ardından çıkan İkinci Dünya Savaşı sonrası 
birçok gıda ürünü karaborsaya düşerken, özellikle un darlığı nedeniyle ekmek karneye bağlandı. 
Un ve şeker sıkıntısı nedeniyle pasta ve benzeri unlu yiyeceklerin yapılması da yasaklandı (Oktar 
ve Varlı, 2010: 2). İkinci Dünya Savaşı’nın balamasıyla birlikte Türkiye’de ithalat imkânlarının 
azalması, ihtiyaçların iç pazardan karşılanması zorunluluğuna sebep olmuştur. Bu durum halkın 
ihtiyacı olan mallardan başta buğday, arpa, çavdar ve yulaf olmak üzere birçok ürünün devlet 
tarafından alınması, stoklanması gibi bir sonucu doğurmuştur. Bu politika, piyasada bulunan 
malların azalması, hatta hiç bulunmaması sonucunu beraberinde getirmiştir. Savaş endişesi 
taşıyan halk, her türlü mala hücum etmiş, erzak ve eşyayı stoklamaya çalışmıştır. Bu da piyasada 
azalmış hatta yok olmuş malların fiyatının yükselmesine yol açmıştır. Bu durumdan yararlanmak 
isteyen fırsatçı tüccarlar da malını saklayarak yüksek fiyatla piyasaya sürmeye kalkmıştır. 
Böylece karaborsa ortamı oluşmuş ve bu sözcük 1939-1945 yılları arasında Türkiye’de en çok 
işitilen sözlerin başında gelmiştir (Özkan ve Temizer, 2009: 320).  

Tablo 4’te görüleceği üzere ekmek fiyatları altı yıllık süre zarfında ciddi bir şekilde artmaktaydı. 
Ekmeğin gramının ve kalitesinin düşük olması, buna rağmen fiyatının yüksek olması söz konusu 
dönem yaşanan sıkıntıların başında gelmekteydi. Aşağıda fiyatları verilen karneye bağlanmış 
ürünlerin fiyatları incelenirken, bunların Kars’ta ürünler dağıtılırken belirlenmiş fiyatlar olduğu 
ve de bu ürünlerin yetersizliği ile beraber karaborsadan çok uçuk fiyatlara satıldığını 
hatırlatmakta yarar vardır. 

Tablo 4: Kars’ta Ekmek Fiyatları 

Yıllar 1946 1947 1948 1949 1950 

Fiyat 28,33 20,79 33,75 37,08 37,46 

(DİGM, 1951 İstatistik Yıllığı) 
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Kesme şekerin fiyatlarına baktığımız zaman TÜİK verilerine göre, 1945 yılında kilosu 222.75 
kuruştur. 1946 yılında kilosu 200.00 kuruş iken 1947 yılında 161,25’e düştü, 1948’de 176,10, 1949 
yılında ise yeniden yükseldi ve 215,45 kuruş oldu. 1950 yılında 203,33 kuruştan satılıyordu (DİE, 
1950: 209; DİE, 1953: 306). Toz şeker fiyatları ise; 1945 ve 1946 yılında 180.00 kuruş, 1947’de 128.50 
kuruş, 1948’de 129.00 kuruş, 1949’da 189.50 kuruş (DİE, 1950: 209) ve 1950 yılında ise 175.00 
kuruştur (DİE, 1951: 305). Burada şu hususu tekrar hatırlatma fayda var; TÜİK’in verdiği bu 
rakamlar illere gönderilen ve karneyle dağıtılan şekerin devletten vatandaşa dağıtılırken 
belirlemiş olduğu fiyatlardır. Bu satışların dışında, piyasada en fazla aranan ve karaborsada en 
yüksek fiyatlardan satılan ürünlerin başında şeker gelmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yokluğundan dolayı sıkıntılar yaşanan bir diğer ürün de çaydır. 
21.08.1946 tarihinde Kars’ta yaşanan çay sıkıntısı nedeniyle Başvekalet makamına Karslı kahveci 
Harun Karadağ tarafından piyasada çay olmadığı yönünde telgraf çekildi. Telgrafa 30.09.1946’da 
verilen cevapta, yapılan incelemeler neticesinde çay mevcudunun memleketin ihtiyacını 
karşılamaktan üçte iki nispetinde uzak olduğu, temin olunan çayların partiler halinde 
memleketin çeşitli yerlerine gönderildiği, Temmuz ayında Kars’ta geciken dağıtım işleminin, 
gönderilen çayların yollarda gecikmesinden ileri geldiği belirtilmekteydi. 8 Ağustos 1946 
tarihinde Kars’a gönderilen 5.500 kg çayın halka Ağustos ve Eylül ayı için, kahvecilere de 
Ağustos ayı için verilmiş olduğu ve Eylül başında bütün kahveciler dağıtıldığı Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı işarından anlaşılmaktadır (BCA, 030.01.78.487.8.). 1945 ve 1946 yılında çayın kilosu 
1600.00 kuruş, 1947’de 1200.00 kuruş, 1948’de 1313.33 kuruş ve 1949 ve 1950 yılında yeniden 
1600.00 kuruştur (DİE, 1950: 209; DİE, 1951: 305). 

Söz konusu dönemde koyun etinin kilosu 1946 yılında 115,25 kuruştan, 1947’de 129,58 kuruşa, 
1948’de 139,38 kuruşa 1949 yılında 137,92, 1950’de 138,33 kuruşa yükseldi. Sığır etinin kilosu 1946 
yılında 74,29, 1947’de 85,62, 1948’de 95,42, 1949’da 92,92 ve 1950’de 88,12 kuruştur (DİE, 1951: 
305). 

 

SONUÇ 

Cumhuriyetin kurulduğu dönemde her alanda olduğu gibi tarım alanında da geri ve ilkel bir 
üretim biçimi devralınmıştı. Bu sorunun çözümü noktasında 1923-1949 yılları arasında tarımın 
gelişmesine yönelik vergi, toprak mülkiyeti ve kredi konularında önemli düzenlemeler yapıldı. 
1929 dünya ekonomik krizinin üzerine bir de İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği olumsuzluklar 
eklenince, ülke geneleninde tarım sektöründe ciddi sorunlarla karşılaşıldı. Seferberlik ilanı 
sonucu tarlaların boş kalmasıyla, tarımsal üretimde ciddi bir biçimde düşüş ve bütün kentlerde 
iaşe sıkıntısını ortaya çıktı. Bunun sonucunda da, birçok gıda ürünü karaborsaya düştü, özellikle 
un darlığı nedeniyle ekmek karneye bağlandı. 

Kars, bulunduğu konum ve taşıdığı bazı olumsuz coğrafi özellikler nedeniyle geniş çaplı tarım 
faaliyetlerine müsait değildir. Yükseklik ve buna bağlı olarak iklim şartlarının elverişsizliği zaten 
bölgede tarım yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bunun üzerine, tarihsel süreçte şehirde yaşanan 
Rus işgali, Ermeni mezalimi dolayısıyla yaşanan göçler ve İkinci dünya Savaşı’nın etkileri de 
eklenince, tarım noktasında bölgede ülkenin diğer kısımlarına oranla daha ciddi problemlerle 
karşılaşıldığı söylenebilir. 

1945 yılında TBMM’de kabul edilen “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” ile arazisi olmayan ya da 
yetmeyen çiftçilere yeteri derecede toprak sağlamak amaçlanıyordu. Bu kanun doğrultusunda 
Kars’ta kurulan “toprak tevzi komisyonu” önemli çalışmalar yaptı. Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu gereğince 1948- 1950 yılları arasında toplamda 12 köyde 1.325 aileye 70.684 dönüm 
toprak dağıtıldı. Ayrıca, 1949 yılında İskân kanununa göre Kars’ta göçmen 6 aileye 182 dönüm 
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toprak dağıtıldı. Buna rağmen, savaş sonrası dönemde buğday, arpa, çavdar başta olmak üzere 
ekilen zirai ürün ve alınan mahsul miktarlarında ciddi düşüşler yaşandı. Diğer tarım ürünlerinin 
üretiminde ve fiyatlarında düzensiz dalgalanmalar yaşandı.  
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ana, alt ve detay süreçlerinde, süreç performans ve hedeflerinin sistematik bir şekilde ölçme, 
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akışının verimli hale getirilmesi ve süreç tekrarlarının azaltılması amaçlanmıştır. Süreç 
yönetiminin kurumda uygulanmasıyla sürecin işleyişi şeffaf hale gelmiş, süreç performansları 
netleşmiş, çalışanın sürecin yönetimine dahil edilmesiyle çalışan motivasyonunda artış 
gözlenmiş ve bu durum hasta memnuniyetine de yansımış, ‘’her süreç bir işletmedir’’ mantığı 
yaygınlık kazanmış, kurumun ana amaç ve hedefleri desteklenmiştir. 
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GİRİŞ 

Her işletme veya kurumun ürün veya hizmet üretebilmek için belirlenmiş süreçlere ve bu 
süreçlerin yönetilmesine ihtiyacı vardır. Süreç yönetimi insan unsurundan bağımsız olamaz ve 
insan süreçleri, ölçme değerlendirme ve izleme yaparak değiştirmediği ve geliştirmediği sürece 
sonuç alınamaz. İşletmeler kendileri ve paydaşları için en uygun değeri sağlamak amacı ile 
süreçlerini tasarlamak ve yönetmek zorundadır. Tasarlanan süreçlerin işletmenin kılavuzu 
görevini kusursuz üstlenmesi beklenir. Bu bağlamda her süreç kendi girdileri, uygulamaları ve 
çıktıları ile ayrı birer yönetim olmakla birlikte bağlı oldukları üst ve alt süreçlerle bir bütündür 
unsurunu içerecek şekilde tasarlanmalı ve sahiplendirilmelidir. Süreç sahipleri sürecin insan 
kaynağı unsurudur. İnsan kaynağı ile birlikte tüm kaynakların en verimli ve etkili şekilde 
kullanılabilmesi sonuçların ölçülüp izlenebilmesi için süreç ve süreç yönetimi önem arz 
etmektedir. 

Bu çalışmada Karabük Devlet Hastanesi tüm ana, alt ve detay süreçlerinde, süreç performans 
ve hedeflerinin sistematik bir şekilde ölçme, izleme ve iyileştirmelerinin sağlanması, tüm 
çalışanların süreç yönetimine dahil edilerek çalışan motivasyonu ve aidiyet duygusunun 
artırılması, iç ve dış müşteri beklentilerinin hızlı, kaliteli ve uygun maliyetle karşılanabilmesi, 
tüm süreçlerin uyum içinde çalışması, bölümler arası bilgi akışının verimli hale getirilmesi ve 
süreç tekrarlarının azaltılması amaçlanmıştır.  

Çalışmada; Karabük Devlet Hastanesi bu amaçlar doğrultusunda süreçlerini sahiplendirmiş, 
sorumlularını (süreç lideri) belirlemiş, süreç çalışanlarının ve yönetiminde içinde bulunduğu 
süreç yönetim ekiplerini kurmuş, kurumun amaç ve hedeflerini destekleyecek şekilde 
ölçülebilir ve izlenebilir süreç performans parametrelerini belirleyerek, süreç yönetimini 
oluşturmuştur.  

Süreç yönetiminin kurumda uygulanmasıyla sürecin işleyişi şeffaf hale gelmiş, süreç 
performansları netleşmiş, çalışanın sürecin yönetimine dahil edilmesiyle çalışan 
motivasyonunda artış gözlenmiş ve bu durum hasta memnuniyetine de yansımış, ‘’her süreç 
bir işletmedir’’ mantığı yaygınlık kazanmış, kurumun ana amaç ve hedefleri desteklenmiştir. 

 

SÜREÇ NEDİR? 

Süreç (proses), her birimin uyguladığı işe girdi olan ürün veya hizmeti işleyerek değerini 
artırdığı çıktılara dönüştürdüğü faaliyetler bütünüdür. Süreç ile ilgili ilk tanım “American 
Heritage” sözlüğünde 1978 yılında yapılmıştır. Bu sözlükte süreç “bir son veya bir sonuç 
meydana getiren bir dizi eylem, değişiklik veya işlev” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım 
sistematik iyileştirme ve yeniden tasarlama amaçlarına yönlendirme yapmadığı için bugünkü 
süreç bakış açısı için yeterli değildir. JURAN (1988) süreci “bir amacın başarılmasına 
yönlendirilmiş bir dizi sistematik eylem” şeklinde tanımlayarak, sürecin hedeflenen çıktılara 
ulaşmasını sağlayıcı faaliyetlerden oluştuğunu ifade etmiştir (https://docplayer.biz.tr).  İnsan 
gücü, makina, malzeme, teknoloji gibi girdileri daha değerli çıktı haline dönüştüren, yani katma 
değer yaratan faaliyet veya faaliyetler dizisidir (danışmend.com). 

Süreç, TSE Kalite yönetim sistemi standartlarında ISO 9901-2000 (2001:2) girdileri çıktı haline 
getiren birbirleriyle etkili ve iletişimli faaliyetler takımı olarak tanımlanmıştır. Ayanoğlu ve 
Turan (2003: 195)’a göre genişletilmiş tanımı ile süreçler:  

• Belirli bir çıktı (hizmet, ürün) elde etmek için birbirleriyle etkileşimde olan insan malzeme 
yöntem ekipman ve çevrenin toplamıdır. 

• Girdileri olan, bunlara müşterileri için değer ekleyen ve çıktı üreten faaliyetler dizinidir. 
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• İşletme girdilerini işletme çıktılarına dönüştüren faaliyetler bütünüdür. 

• Süreçler 3 temel faaliyet kompozisyonudur ki bunlar müşteriler için değer yaratan önem 
taşıyan faaliyetler, birimler arası iş akışını sağlayan faaliyetler ve kontrol faaliyetlerinin 
bileşimidir. 

• Yalın hali ile süreçler bir işletmenin müşterileri için ne yaptığıdır. 

• Bir organizasyonel süreç, başı ve sonu olan bir iş demektir. Bu işi yapmak için gerekli alt ve 
detay işlerin oluşumudur. 

• İşletmenin ürün/ hizmetini oluşturan mantıksal iş toplamıdır. 

• Süreçler birbirini izleyen durum değişikliklerinin analizinden doğarlar. 

 

Sürecin Temel Özellikleri Nedir? 

Bir süreç tanımlanabilir, ölçülebilir, yinelenebilir, kontrol edilebilir, tutarlı ve paydaşları için 
katma değer sağlayabilir (dönüşüm) olmalıdır. Söz konusu bu temel özellikleri detaylandırmak 
gerekirse;  

Tanımlana bilirlik: Sürecin tüm unsurları + müşteri istek ve beklentileri + performans hedefi 
ifade etmektedir.  
Ölçülebilir: Performans ölçümleri ile izlenebilme ölçülemeyen bir hizmeti geliştirmek ve 
yönetmek zordur. 
Yinelene bilirlik: Değerlendirme işlemi ana süreçte sürekli tekrarlanabilir. İşlem sayısı 
yinelenebilir olduğunda ölçme ve değerlendirme daha kolay yapıla bilinir.  
Kontrol edilebilirlik: Süreç sonunda değil süreç boyunca kontrol hataları kaynağında önlemek 
sorunları büyümeden çözümlemek işlerin kontrolünü yapmak olmalıdır. 
Tutarlılık: Süreçte tutarlılık ve az sayıda değişiklik süreçlerin istatistiksel anlamda kontrol 
altında tutulması sapmaların en aza indirilmesi standartlaşma sağlar. 
Dönüşüm: Girdileri değer kazanmış çıktılara dönüştürebilmek fiziksel, konumsal, değersel, 
bilgisel dönüşümü ifade etmektedir (Özay, 2003:19).  

 

Süreç Sınıflandırması Nasıl Olmalıdır?  

Süreç sınıflandırma her kurum ve kuruluş için önem düzeylerine göre değişiklik gösterebilir. 
Karabük Devlet Hastanesi kendi süreçlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmış ve detaylandırmıştır. 
Turan (1998: 89-90) süreçleri ana hatları ile aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır. 

Temel Süreçler: İşletmenin ana hedefini oluşturan doğrudan dış müşteri talebi ile şekillenip dış 
müşteriye çıktı veren süreçlerdir. Karabük Devlet Hastanesi için temel süreçler tıbbi süreçler 
olarak verilmiştir. 
Yönetim Süreçleri: Ortak hedefler belirleyerek her bir sürecin izlenebilir ölçülebilir ve 
raporlanabilir halde yürümesini sağlayan süreçlerdir. Bizim için yönetim süreçleri idari ve 
yönetsel süreçler olarak isimlendirilmiştir. 
Destek Süreçleri: Tüm kaynakların ortak amaç çatısı altında en verimli şekilde kullanılmasını 
sağlayan süreçlerdir. Karabük Devlet Hastanesi için mali süreçler olarak verilmiştir. 

Süreç yönetimi, tüm sistem süreçleri için standart sistem geliştirme araçlarının, tekniklerinin ve 
teknolojilerinin planlanması, seçimi ve istikrarlı bir şekilde uygulanmasını ifade etmektedir 
(Tütüncü vd., 2004: 2).  
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Üst Yönetimin Süreç Yönetimindeki Sorumlulukları 

• Süreç sahiplerini atar. 

• Kalıcı süreç ekiplerini belirler. 

• Süreç ekibinin tavsiyelerini alır. 

• Süreç ölçümlerini izler ve ekibe geri bildirim verir. 

• Süreç sahiplerinden gelen problemleri çözüme kavuşturur. 

• Süreçler arası ilişkileri düzenler ve çelişkileri çözümler. 

• Süreç performansını gözden geçirir. 

• Süreç iyileştirmelerini tanır/ödüllendirir. 

• Stratejik ve işlevsel değişiklikleri tartışırken akış diyagramlarını kullanır. 

• Bölümler arası kopuklukları giderir.  

 
     Süreç Ekibinin Süreç Yönetimindeki Sorumlulukları 

• Süreç iyileştirmesini analiz eder. 

• Değişiklikler yapar ve/veya önerir. 

• Bölümler arası konuları süreç sahibine iletir. 

• Süreç iyileştirmelerini uygular. 

• Süreç performansını izler ve problemleri giderir. 

• Ölümlerdeki gelişmeleri inceler ve geri bildirim sistemlerini değerlendirir ve önerilerde 
bulunur.  

 
Süreç Hiyerarşisi Nedir? 

Süreç hiyerarşisi süreçlerin kapsamlarına göre kademeli olarak yapılandırılmalarıdır. Hiyerarşi, 
kapsamı en büyük olan süreçten başlayarak detaylara inilecek şekilde yapılandırılır. Ayanoğlu 
ve Turan (2003:196-197) Bu yapılandırma;  

Ana Süreçler: İş sonuçları üzerinde direkt etkisi olan ve stratejik öneme sahip üst seviyede 
süreçlerdir.  
Alt Süreçler: Ana süreçleri oluşturan ve birbirleri ile etkileşimde olan süreçlerdir.  
Detay Süreçler: Alt süreçleri oluşturan ve iki veya daha fazla fonksiyonu ilgilendiren 
faaliyetlerdir. Karabük Devlet Hastanesi hiyerarşisi aşağıdaki gibidir. 
 
 
      A. TIBBİ (OPERASYONEL) ANA SÜREÇLER  
      1.Klinik Hizmetleri Alt Süreçleri 
      a. Dahili Klinikler Alt Süreçleri  
          -Cildiye, İntaniye Kliniği Detay Süreci  

                             -Dahiliye, Kardiyoloji Kliniği Detay Süreci  
          -FTR Detay süreci 
          -Nöroloji Kliniği Detay Süreci  

                             -Göğüs Hastalıkları Kliniği Detay Süreci  
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                              -Psikiyatri Kliniği Detay Süreci  
      b. Cerrahi Klinik Alt Süreçleri 

                             -Genel Cer., Göğüs Cer., Kalp Damar Cer. Kliniği Detay Süreci  
                             -Ortopedi Göz Kliniği Detay Süreci  
                             -KBB Üroloji Kliniği Detay Süreci  

      c. Acil Klinik Alt Süreci 
      d. Hemodiyaliz Klinik Alt Süreci 
      e. Ameliyathane Alt Süreci 
      f. Yoğun Bakım Alt Süreçleri  
          -Cerrahi Yoğun Bakım Detay Süreci  

                             -Koroner Yoğun Bakım Detay Süreci 
                             -Göğüs Hastalıkları Yoğun Bak. Detay Süreci  
                      2. Poliklinik Hizmetleri Alt Süreçleri 

      a. Dahili Poliklinik Alt Süreçleri  
         -Cildiye Polikliniği Detay Süreci  
         -Dahiliye Polikliniği Detay Süreci  
         -Fizik Tedavi Polikliniği Detay Süreci  
         -Göğüs Hastalıkları Polikliniği detay Süreci 
         -İntaniye Polikliniği Detay Süreci  
         -Kardiyoloji Polikliniği Detay Süreci  
         -Psikiyatri Polikliniği Detay Süreci  
         -Nöroloji Polikliniği Detay Süreci  
      b. Cerrahi Poliklinik Alt Süreçleri 
        -Beyin Cerrahi Polikliniği Detay Süreci  
        -Genel Cerrahi Polikliniği Detay Süreci  
        -Göğüs Cerrahi Polikliniği Detay Süreci  
        -Göz Polikliniği Detay Süreci  
        -KBB Polikliniği Detay Süreci  
        -Ortopedi Polikliniği Detay Süreci  
        -Plastik Cerrahi Polikliniği Detay Süreci  
        -Üroloji Polikliniği Detay Süreci  
        -Kalp Damar Cerrahi Detay Süreci 
     3.Tetkik Hizmetleri Alt Süreçleri  
     a. Laboratuvarlar Alt Süreci  
         -Biyokimya Laboratuvarı Detay Süreci  
         -Mikrobiyoloji Laboratuvarı Detay Süreci  
         -Patoloji Laboratuvarı Detay Süreci   
    b. Tetkik Birimleri Alt Süreci 
        -Uyku Merkezi Detay Süreci  
        -İşitme ve Denge Merkezi Detay Süreci  
        - Radyoloji Hizmetleri Detay Süreci  
        -Endoskopi Detay Süreci  
     4.Yardımcı Sağlık Hizmetleri Alt Süreçleri  
        - Eczane Detay Süreci  

  -Anestezi Hizmetleri Detay Süreci  
 - Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Detay Süreci  

    B. İDARİ VE YÖNETSEL ANA SÜREÇLER  
     1. Hizmet Alımları Alt Süreçleri  

   -Güvenlik Hizmetleri Detay Süreci 
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   -Temizlik Hizmetleri Detay Süreci 
   -Yemekhane Hizmetleri Detay Süreci 

     2. Teknik Servis Alt Süreci  
         -Biyomedikal ve Kalibrasyon Hizmetleri Detay Süreci 
         -Atölye Hizmetleri Detay Süreci 
         -Bilgi İşlem Hizmetleri Detay Süreci 
     3. Kalite Yönetim Sistemleri Alt Süreci 
     4. Hasta Hakları, Halkla İlişkiler Alt Süreci 
     5. Arşiv Hizmetleri Alt Süreci 
       C. MALİ SÜREÇLER  
     1. Tahakkuk Hizmetleri Alt Süreci 

 -Gelir Tahakkuku Detay Süreci 
 -Gider Tahakkuku Detay Süreci 
 -Mutemetlik Hizmetleri Detay Süreci 

     2. Satın Alma Alt Süreci 
 -Yaklaşık Bedel Tespit Kurulu Detay Süreci 
 -Teknik Şartname Hazırlama Detay Süreci 

        -İhale Detay Süreci 

 

YÖNTEM VE BULGULAR 

Karabük Devlet Hastanesi, süreçlerini TSE Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2008) çerçevesinde 
EFQM mükemmellik modeli 5. kriteri (Süreçler, Ürünler ve Hizmetler) nin 5 boyutunu ve 27 alt 
boyutunu KalDer (2003:20-21) karşılayacak yapıda oluşturmuştur. Çalışmaya genel süreç 
yönetim sistemi lideri belirlenerek süreç yönetim sistemi ekibi kurulmuş ve bu ekip kurumun 
organizasyon şemasında doğrudan üst yönetime bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür. 
Süreçler üç ana süreç olan tıbbi, mali ve yönetsel ve idari süreçler 11 alt ve 26 detay süreç olarak 
sınıflandırılmıştır. Ana süreçler sahiplendirilmiş, alt ve detay süreçlerin sorumluları (süreç 
lideri) belirlenmiş, süreç çalışanlarının ve yönetiminde içinde bulunduğu süreç yönetim 
ekiplerini kurmuş, kurumun amaç ve hedeflerini destekleyecek şekilde ölçülebilir ve izlenebilir 
süreç performans parametrelerini belirleyerek, süreç yönetimini oluşturmuştur. Her alt süreç 
belirlenmiş performans kriterleri ile ve algılama ölçümleri ile değerlendirilmektedir. 

2009 yılında ISO 9001:2008 belgelendirme çalışmalarında tüm süreçlerin çalışanlarından SWOT 
analizleri alınmış ve süreçlerin dokümantasyonu SWOT analizlerinden yararlanarak çalışanlar 
ile hazırlanmıştır. Süreç dokümanları hazırlanırken süreç öğelerinin (tedarikçi, girdi, çıktı, 
müşteri), sorumlulukların ve süreç detayının doğru tanımlanması amaçlanmıştır. 
Dokümantasyonun süreçlerimizin işlemesinde, gözden geçirilmesinde ve iyileştirilmesinde 
kılavuz görevi görmesi ve çalışanların uyumuna destek olması sağlanmıştır. Her süreç 
doğrudan başhekime bağlı olan ana sürecin altında sınıflandırılarak yönetim sisteminin birer 
öğesidir. Böylece süreçler arası iletişimin de kesintisiz yürütülmesi sağlanmıştır.  
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Tablo 1: Süreç Yönetim Sistemi 
 
Aşama  Katılanlar  Ortam  
Süreç Yönetimi eğitimi alınması Kalite Ekibi, Süreç çalışanları, yönetim 

sistemleri liderleri, üst yönetim 
Eğitim 
salonu 

Süreçlerin belirlenmesi Kalite Ekibi-Süreç yönetim sistemi ekibi Kalite Birimi  
Süreç sorumlularının (liderleri) 
belirlenmesi 

Süreç yönetim sistemi ekibi, Kalite Ekibi, 
Üst Yönetim 

Kalite Birimi  

Süreç kartlarının hazırlanması Kalite ekibi, Süreç Yönetim sistemi Ekibi, 
Süreç Sorumluları 

Süreç 
Toplantıları 

Performans Parametrelerinin 
belirlenmesi 

Kalite Ekibi, Süreç Yönetim sistemi Ekibi 
ve İlgili Süreç Çalışanları 

Kalite Birimi  

Kilit Süreçlerin belirlenmesi Kalite Ekibi ve Üst Yönetim, Süreç 
Yönetim sistemi Ekibi 

Kalite Birimi  

Süreçlerin mevcut durumlarının 
tespiti 

Süreç Yönetim Ekibi Süreç 
Toplantıları 

Performans Parametrelerine 
göre süreçlerin hedeflerinin 
belirlenmesi 

Süreç Yönetim Ekibi  Süreç 
Toplantıları 

Hedeflerin İzlenmesi ve 
Ölçülmesi 

Süreç lideri ve Çalışanları Süreç Yönetim 
Ekibi  

Süreç 
Toplantıları 

Elde edilen öğrenmelerin 
paylaşılması ve iyileştirmelerde 
kullanılması 

Süreç lideri ve Çalışanları Süreç Yönetim 
Ekibi 

Süreç 
Toplantıları 

Süreçlerin İyileştirilmesi Süreç lideri ve Çalışanları Süreç Yönetim 
Ekibi 

Süreç 
Toplantıları 
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Tablo: 2 Süreçler Arası İletişim  

 

 
 

SÜREÇ TASARLAMA YAKLAŞIMI 

 
Süreçlerin tüm aşamalarında, odaklanacak noktaları ve ilgili tarafları netleştirmek amacı ile 
aynı amaca hizmet eden süreçler aynı grup altında toplanarak 3 ana süreç oluşturulmuştur. Bu 
üç ana süreçten kritik başarı faktörlerimizi doğrudan etkileyen tıbbi süreçler kilit süreçlerimiz 
olarak belirlenmiştir. Süreçlerin yapılandırılması aşamasında TSE ve danışman firmadan eğitim 
ve destek alınmıştır. Dokümantasyonda TSE ISO 9001 2008 dokümantasyon hiyerarşisi model 
alınmış prosedürler, akış şemaları, talimatlar, olarak hazırlanmıştır. Her süreç için prosedür, 
proses kartları, iş akışları ve görev tanımları oluşturulmuş, birimlere dağıtılmış ve intranetten 
de yayınlanmıştır. Dış kaynak kullanılarak işleyen süreçler 3 ana süreç altında Yönetsel ve idari 
süreçlerimizin içerisinde hizmet alımları süreci olarak ele alınmakla birlikte, kurum itibarı 
yönetim sistemi, iş birlikleri ve tedarik zinciri yönetim sistemi gibi yönetim sistemlerimizle de 
dış kaynaklı süreçlerimizin kurum kültürüne ve işleyişine entegre olmalarını sağlamaktadır. 
Her süreç kendi girdileri, uygulamaları ve çıktıları ile ayrı birer yönetim olmakla birlikte bağlı 
oldukları üst ve alt süreçlerle bir bütündür. 3 aylık aralıklarla yapılan süreç toplantılarında 
çıkan kararlar doğrultusunda gerekli değişiklikler ve iyileştirmeler yapılır. Bu değişiklikler ilgili 
tüm birimlere iç tamimle, intranetle ve bültenle duyurulur. Yine bu toplantılarda süreçler ve 
süreçler arası işleyişten kaynaklanan bir sorun var ise ilgili süreç sorumlusunun da katılımıyla 
problemler değerlendirilip, beyin fırtınası yöntemiyle geliştirilen çözümler uygulamaya alınır. 

Vizyon, misyon,değerler,politika ve stratejiler

Hastaların ihtiyaç
ve beklentileri

Hasta yakınlarının
ihtiyaç ve

beklentileri

Çalışan ihtiyaç ve
beklentileri

Paydaşlarımızın
beklentileri

Toplum
beklentileri

TEMEL SÜREÇLER

ALT SÜREÇLER

DETAY
SÜREÇLER

SÜREÇ
FAALİYETLERİ
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Aşılamayan sorunlar da ana süreç sahiplerinin düzenlediği toplantılarda aynı yöntemle 
çözümlenir. 

 

Tablo 3: Ana ve Alt süreçleri 

 

 

Süreç yönetiminde, süreç izlemeleri tüm detay süreçlerde aynı uygulanmakla birlikte, Tablo 
4’te Dahili klinikler alt süreci altında bulunan Göğüs hastalıkları detay süreci verilmiştir. Her 
süreç kendi içerisinde süreç yönetim ekibinin 3 aylık periyotlarda yapmış olduğu süreç 
toplantılarında süreç izlem formu ile verilerini takip edebilmektedir. Uygulama sürecin 
işleyişini şeffaf hale getirmiştir. Süreç toplantılarında veriler gözden geçirilmekte, hedefe 
ulaşılamayan veya pozitif artış görülmeyen stratejilerde iyileştirmeye açık alanlar belirlenmekte 
ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Toplantılarda süreç çalışanlarının ve yönetimin birlikte olması 
iyileştirme alanlarının belirlenmesini ve iyileştirmelerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 
Hedefe ulaşılan parametreler, yine süreç toplantılarında gözden geçirilmekte uygun bulunanlar 
hedeften çıkarılarak stratejiyi destekleyecek başka parametre belirlenmektedir. Hastanemiz 
Göğüs hastalıkları servisinde ‘’yatak işgal oranını artırmak’’ ‘’48 saat içinde tekrar yatışı 
önlemek’’ parametrelerinde olduğu gibi hedeften çıkarılması uygun olmayan parametreler 
hedefe ulaşılsa bile hedefte sabit tutulması için izlenmeye devam edilmektedir. Göğüs 
hastalıkları servisinde acil yatışlar göz önünde bulundurularak ‘’yatak işgal oranını artırmak’’ 
hedefi %100’e çıkarılmamıştır.  Stratejiler hastanenin amaçları doğrultusunda oluşturulmuş 
olup hedeflere yaklaşıldığı ve böylelikle de hastanenin amaçlarını desteklediği görülmektedir. 

 

 
 
 
 

ANA SÜREÇLER     ALT SÜREÇLER SÜREÇ SAHİBİ 
Tıbbi süreçler • Poliklinik Hizmetleri 

• Klinik Hizmetleri  
• Tetkik ve Tanı Hizmetleri  
• Yardımcı Sağlık Hizmetleri  

 
Başhekim Yardımcısı 

Yönetsel ve idari 
süreçler 

• Hizmet alımları süreci 
• Teknik servis süreci 
• Kalite yönetimi sistemleri süreci 
• Halkla ilişkiler süreci 
• Arşiv hizmetleri süreci 

 
Başhekim Yardımcısı 
 
 
 
 

Mali süreçler • Tahakkuk süreci 
• Satın alma süreci 

Başhekim Yardımcısı 
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Tablo 4: Süreç İzlem Formu 

 

 

 
 

 

T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

KARABÜK DEVLET HASTANESİ 
DAHİLİ KLİNİKLER ALT SÜRECİ İZLEM FORMU 

(Göğüs Hastalıkları Kliniği Detay Süreci) 

 
  A

m
aç

la
r  

Stratejiler  Süreç Parametreleri  M
ev

 D
ur

um
  

H
ed

ef
 

Süreç Hedefleri  

 
Periyot 

G
el

ir
le

ri
 A

rt
ır

m
ak

 Aktiflerin 
Etkin 
Kullanımı 

Yatak işgal oranını 
artırmak 

%98 %98 Yatak işgal oranını hedefte 
sabit tutmak 

3 Aylık 

Yatak devir hızını 
artırmak 

%4 %5 Hasta yatış sürelerini 
kısaltmak 

3 Aylık 

Yatan hasta sayısını 
artırmak 

121 150 Gereksiz yere yatışları 
önlemek 

3 Aylık 

Veri giriş 
hatalarını en 
aza indirmek 

Tahakkuk miktarını 
artırmak 

68.45
8 

75.00
0 

Hasta dosyalarını eksiksiz 
teslim etmek 

3 Aylık 

Sevkleri 
önlemek Sevk sayısını azaltmak 

%4 %1 Gereksiz yere hasta sevk 
etmemek 

3 Aylık 

M
al

iy
et

le
ri

 A
za

ltm
ak

 

Yatış 
tekrarını 
önlemek 

48 saat içinde tekrar yatışı 
önlemek 

%0 %0 
48 saat içerisinde tekrar yatış 
oranını hedefte sabit tutmak 

3 Aylık 

İlaç ve sarf 
malzemenin 
etkin 
kullanımı 

Tıbbi sarf malzeme 
giderlerini azaltmak 

1.100 1.000 Sarf malzemeyi etkin 
kullanmak 

3 Aylık 

Aylık ilaç giderlerini 
azaltmak 

3.469 3.300 Gereksiz antibiyotik 
kullanımını önlemek 

3 Aylık 

Hastaların 
hastanede 
kalış süresini 
kısaltmak 

15 Günden fazla yatan 
hasta sayısını düşürmek 

%8 %5 15 Günden fazla yatan hasta 
oranını düşürmek 

3 Aylık 

Ortalama yatış süresini 
kısaltmak 

9gün 5gün Ortalama yatış gün süresini 
düşürmek 

3 Aylık 

Nazokomiyal enfeksiyon 
oranını düşürmek 

%5 %1 Nazokomiyal enfeksiyon 
oranını düşürmek 

3 Aylık 

N
ite

lik
li 

in
sa

n  Nitelikli 
insan gücünü 
artırmak Birim içi eğitim 

etkililiğini artırmak 

Ortal
ama 
60 
puan 

Ortal
ama 
80 
puan 

Ön test son test sonuçlarını 
yükseltmek 

3 Aylık 

M
üş

te
ri

 
Sa

da
ka

ti  Otelcilik 
hizmetlerini 
iyileştirmek 

Hasta memnuniyetini 
artırmak 

%88 %95 

Hasta memnuniyeti oranını 
artırmak   

 
3 Aylık 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kurumlarda süreçlerin yönetimi ile hizmet veya malzeme üretimi olsun çıktıların etkili, verimli, 
kaliteli, beklentileri karşılama düzeyi yüksek ve yalın hale getirilerek, her süreç bir işletmedir 
mantığı ile işletilmesi, faaliyetlerin tepeden etkili yönetilemeyeceğinin farkındalığı ile 
çalışanların sürecin yönetimine dahil edilmesi, süreç faaliyetlerinin ölçülebilir ve izlenebilir 
olmasının sağlanması kamu veya özel tüm kurumlarda son derece önemlilik arz etmektedir. 

Karabük Devlet Hastanesi oluşturduğu süreç yönetimi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. 

• Yapılan çalışma sonucunda süreç kavramı keşfedilmiştir. 

• İşleyen birimler ayrı birer yönetim olarak kabul edilmiştir. 

• Açık olmayan süreç performans hedefleri netleştirilmiştir. 

• Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda süreç hiyerarşisi belirlenmiştir. 

• Sahiplendirilen süreçler sadece yönetim ve ürün boyutunda takip edilmekten çıkmış 
tüm yönleri ile izlenebilir olmuş, sürecin işleyişi şeffaf hale gelmiştir. 

• İzlenebilir hale getirilen süreçler kurum hedefleri ile eş güdümlü olması sağlanmış, 
kurumun ana amaç ve hedefleri desteklenmiştir. 

• Her bir çalışan kendi sürecinden haberdar ve sorumlu hale gelmiş, ’her süreç bir 
işletmedir’’ mantığı yaygınlık kazanmıştır. 

• Çalışanın sürecin yönetimine dahil edilmesiyle çalışan motivasyonunda artış gözlenmiş 
ve bu durum hasta memnuniyetine de yansımıştır. 

• Oluşturulan yöntem ile yeni süreçlerin entegrasyonu hızlanmıştır.  

• Sürecin girdileri de göz önüne alınmış ve farkındalık oluşturulmuştur. 

• Oluşturulan çıktılar bir sonraki sürecin girdisi olarak teslim edilme bilinci oluşmuştur. 
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Öz 

Bu çalışma, özellikle ihracat yoluyla uluslararası ticaret yapan işletmelerin, iç pazarda veya yabancı 
pazarlardaki rakipleriyle olan rekabet ilişkilerinde, “rekabet istihbaratı” mantığı içinde bilgi 
kaynaklarına ulaşma noktasında farkındalıklarının derecesini ortaya çıkarma amacıyla yapılmıştır. Bu 
temel amacın yanı sıra, araştırmada işletmelerin bu istihbaratları hangi yöntemlerle sağladığını 
belirlemek bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda “kuram oluşturmaya yönelik” 
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türü olarak nitel bir araştırmayı gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda işletme sahipleri/yöneticileriyle 
yapılan derinlemesine mülakatlar ve tartışmalar sonucunda konuya ilişkin görüşler sistematik olarak 
alınmış ve analiz edilmiştir. Yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde imalatçı ve ihracatçı işletmelerin 
rekabet istihbaratı kapsamında kritik bilgi kaynakları olan sanayi analizi, pazar araştırması, rakip 
analizi ve gizli müşteri uygulamaları kapsamında edindikleri tecrübe ve bilgi düzeylerinin rekabet 
edebilir olmaktan uzak görüldüğünün tespiti yapılmıştır. 
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Abstract 

The aim of this study is to reveal the degree of awareness of the enterprises which are engaged in 
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research has been designed for” theory formation.  Finding the answers to the research questions related 
to the research problem and revealing the issues that need to be explored for competition intelligence 
require a qualitative research as a research type. As a result of in-depth interviews and discussions with 
business owners / managers, opinions about the subject have been systematically taken and analyzed. 
As a result of face-to-face interviews, it was determined that the experience and knowledge levels 
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customer applications were far from being competitive. 
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GİRİŞ 

Rekabet istihbaratı herkesin anlaştığı ortak bir tanıma ulaşamamış kavramlardan biridir. Bu bir bakıma 
teorinin ve pratiğin sürekli gelişiyor olmasında da kaynaklanmaktadır. Bazen ticari istihbarat, bazen de 
işletme istihbaratı gibi kavramlarla kullanılmakla beraber, rekabet istihbaratı özellikle işletmelerin 
rekabet çevresi faktörlerine odaklanan ve işletmenin rekabetçi gücünü artıracak bir yapısı içinde 
değerlendirilmektedir.   

Çalışma konusu rekabet çevresi olunca, işletmelerin gerçekten çok farklı alanlardan, farklı seviyelerde, 
değişik bilgi kaynaklarından ve kesintisiz veri akışının var olduğu düşünülmektedir. Gerçekten de 
işletmelerin rekabet çevresi içinde, sektörel gelişmelerin takip edilmesi, sektör içindeki rakipler, sektöre 
girecek veya girmiş potansiyel rakiplerin durumu rekabet istihbaratı içinde ele alınmalıdır. Diğer 
yandan bu tüm rakipler içinde öncelikle takip edilmesi gereken işletmelerin ayrıca gerek masa başında 
gerek se de alan incelemeleri veya gizli müşteri uygulamalarıyla yakından izlenmesi önem arz 
etmektedir. Bu kadar geniş bir çalışma alanı içinde, daha dar bir veri bütünü ile çalışıp ama doğru 
noktalarda istihbarat elde etmek işletmeler için istihbarat etkinliğini ve verimliliğini de artıracak, 
kaynak ve zaman israfını da azaltacaktır.  

İşte bu amaç çerçevesinde, işletmelerin doğru noktalara bakması ve doğru alanlardan veri toplamasına 
yönelik en uygun alanların tespitine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Rekabet istihbaratının temel amacı rakiplere karşı stratejik ve taktik üstünlük oluşturmaktır. Bu 
üstünlüğün yaratılabilmesi için firmanın “kendisini”, “rakiplerini”, “müşterilerini”, “dünyayı”, 
“pazarı” ve “olası gelişmeleri” “bilmesi” ve “öngörebilmesi” gerekmektedir. Bu bilgi “hedef odaklı” ve 
“operasyonel” bir bilgi olmalıdır. Bu “ticari istihbarattır”. Bütün istihbarat süreci “tezlerle hayatın 
gerçekliği arasındaki çelişkiyi” çözme amacına yöneliktir (Koç, 2014: 18). 

Ekonomik istihbarat faaliyeti her ne kadar bilgiye dayalı günümüz ekonomisinin vazgeçilmez unsuru 
olsa da bu faaliyetin tarihsel köklerini çok daha gerilere götürmek mümkündür. Bilinen insanlık 
tarihinin varlığıyla birlikte ekonomik ilişkiler de oluşmaya başlamış̧, üretim faaliyetinin temelleri 
atılmıştır. Feodal toplumların oluşumuyla ticari faaliyetler topluluklar arasında çoğalmış̧, ekonomik 
çıkarlar yüzünden savaşların yaşandığı gözlenmiştir. Toplumların bir araya gelerek oluşturdukları 
krallıklar ile kıtalar arasında ilişkiler sadece savaşlarla değil, ekonomik ilişkilerle de kurulmaya 
başlanmıştır. Verimli topraklar, madenler ve baharatlar gibi ekonomik gelir araçlarına sahip olunması 
ve bunları değiştirerek ticari faaliyetlerin başlaması para, faiz, borç gibi ekonomik terimlerin oluşmasını 
sağlamıştır (Güldiken, 2006: 173). 

Ekonomik istihbarat sahasında Fransa’nın zengin bir mirasa sahip olduğu ve ekonomik-teknolojik bilgi 
ağlarının kullanılmasında güçlü rolü olduğu söylenebilir. Küreselleşme ile birlikte orta ölçekli 
işletmelerin uluslararası işletmeler yapısına bürünmeye başlamasıyla bilgi ağlarından elde edilen 
bilgilerin mahiyetinin de değişmesi zorunluluk haline gelmiştir. İş birliği seviyesinde ekonomik 
istihbarat, bilgi ve tecrübenin birikiminden doğan güç olarak açıklayabileceğimiz, know-how elde 
edilmesinin gelişmiş̧ teknoloji sektörlerinde yapıldığı görülmektedir. Geniş̧ düzlemde uzmanlar 
gözlemleme faaliyetinin güvenlik boyutunun da dikkate alınması gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu 
durum Fransız ekonomik istihbaratının dünya ekonomik faaliyetlerinde mağlubiyete yol açabilecek bir 
eksikliği olarak görülmüştür. 1995 yılında Fransız ekonomik istihbarat sisteminin merkezine ekonomik 
güvenliğinin sağlanması ve korunması konusu yerleştirilmiştir (Clerc, 1997: 313).  

 

Öncelikle dış̧ ticaret istihbaratı bağlamında sürekli olarak karşılaşılacak olan bazı temel kavramların 
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netleştirilmesi gerekmektedir. Veri (data), bilgi (information) ve istihbarat (intelligence) nedir? Bunların 
bir açıklaması önem arz etmektedir.  

Veri: İlgisiz bilgi parçası, 	

Bilgi: Verinin ilişkilerini anlayarak geliştirilen düşünce ürünü,	

İstihbarat: Bilginin yeniden organize edilerek içerdiklerini ve kuruluş̧ üzerindeki gelecekteki etkilerini 
kavramak  

Görülebileceği gibi istihbarat bilginin yorumlanması ve kurulusu etkilemesi açısından ele alınmaktadır. 
Kuruluşu etkilemeyecek bir bilginin istihbarat özelliğinden söz edilemez.  

Veri-bilgi-istihbarat sürecinin adım adım gelişen bir süreç olduğu düşünülür ancak bu her zaman bu 
adımların izlenilmesinin zorunlu olduğu anlamına gelmez. Örneğin ABD’nin “unlu mamul 
ürünlerinde” (GTİP 1905) Avrupa Birliği’ne koyduğu %15’lik bir vergi bağlantısız bir veri parçacığıdır 
ancak basit bir yorumla operasyonel yani istihbarı bir bilgiye dönüşür. Bu ürünü üreten Türk 
imalatçıları açısından bu “basit bilgi” ABD unlu mamul pazarına girişin anahtarıdır çünkü aynı üründe 
Türkiye’ye ABD tarafından uygulanan bir vergi yoktur ve Türk ürünleri AB ürünlerine karşı fiyat 
anlamında büyük bir rekabet avantajı kazanmış̧ durumdadırlar. Görülebileceği gibi bu “basit bilgi”, 
“operasyonel bilgi” ve “özgül ağırlığı olan” bir bilgi olarak yorumlanabilir. Bu istihbarattır (Koç, 
2014:23). 

İstihbarat ve özellikle ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki rekabete dayalı istihbarat çalışmaları 
tarihin derinliklerine kadar inmektedir. Eski Çin kayıtlarında da istihbaratın Çin ordularının en önemli 
güçlü yanlarından biri olması gerektiğine dair yazıtlar bulunmuştur. Diğer yandan, ülkelerin siyasi ve 
politik rekabeti içindeki gelişmelerin ticari hayata yansımaları düşünüldüğünde istihbarat verilerinin 
bir zenginlik sebebi olduğu görülmektedir.  

Rekabet istihbaratının izleri 1600’lü yıllarda da görülebilmektedir. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin 
ajanı olarak çalışan RL Wickham, istihbarat toplamak için Çin'e gönderilmiştir. Çayın önemini ve 
potansiyelini araştırmıştır. İngiliz ekonomisine katkıda bulunmak amacında olan Wickham, on yıl 
boyunca Çin'in çay üretimini öğrenmiş ve daha sonra, çay kutuları ve sandıklar gibi çeşitli taşımaya 
yönelik icatlar sayesinde, İngiltere'de bir çay endüstrisinin temelleri atılmıştır (Breed, 1999). 

Waterloo Savaşı istihbarat bilgisinin sermaye artırmanın nasıl bir nedeni olduğuna dair iyi bir örnektir. 
Nathan Rothschild isimli yatırımcı, savaşın yapıldığı bölgeye yerleştirdiği ajan sayesinde savaşı 
Napolyo’nun ordusunun kaybettiğini erkenden öğrenmiştir. Sonra Londra Borsasında ciddi oranda 
hisse satışı yapmıştır. Bu satış Koalisyon kuvvetlerinin savaşı kaybettiği yönünde algılanarak Londra 
Borsasında ciddi satışlar birbirini izlemiştir. Bu satışların ardından alım yapmaya başlayan Rothschild 
servetine birkaç servet daha eklemeyi başarmıştır. 1815'te Waterloo Savaşı'ndan sonra Londra Menkul 
Kıymetler Borsası'na bir servet kazanması için zamanında ve doğru istihbaratın ticari bir kazancın 
sebebi olacağının ilk örneklerindendir (Calof ve Wright, 2008: 718). 

Bugüne gelindiğinde özellikle Birleşik Amerika’da son yirmi yılda şirketlerin ticari istihbarat 
bütçelerinin 10 kat arttığı görülmektedir. Bu bütçelerin bir kısmının pazarlama araştırması olduğu, ama 
zaman içinde nitelik olarak rekabetçi bir bilgi alışverişine yönelik kaynakların arttığı da bilinmektedir. 
En büyük 500 firmanın 281 tanesinin son on yıllık dönemde düzenli ve entegre bir istihbarat bilgi ağına 
sahip olduğu belirtilmiştir (GIA Report, 2005,17). 

Akademik yazın da ise rekabet istihbaratı özellikle 1960’lardan sonra çalışılan bir konu olmaya 
başlamıştır. Ama özellikle 2000’li yıllar itibariyle daha önemli sonuçlar ve bulgular ortaya çıkaran Beal 
2000, Kourteli 2000, Saxby vd., 2002, Voros 2001, Decker 2005 gibi çalışmalara rastlanmaktadır. Bu 
çalışmalar rekabet istihbaratının diğer alanların dışında özellikle işletmelerin kültürlerinin ve 
stratejilerinin bir parçası olduğunu vurgulayan çalışmalardan bazılarıdır. İşletmelerin pazarlama 
planlarının oluşturulmasında ve kurgulanmasında istihbarat birimlerinin rol alması gerektiği Beal 
(2000)’in çalışmasında detaylı olarak ele alınmıştır. İşletme çevre unsurları olan makro çevre 
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unsurlarının, işletmeler tarafından değiştirilemeyeceği gerçeğini yok saymadan, bu çevre 
faktörlerindeki olası değişimlerin ticari istihbarat çalışmaları bünyesinde ele alınabileceği veya takip 
edilebileceği düşüncesine referans verilmektedir. Etkin rekabet kültürünün işletmenin organizasyonun 
kültürünün bir parçası olabileceği de Saxby vd., (2002)’nin çalışmalarında ifade edilmektedir. Bu 
rekabet ve ticari istihbarata dayalı organizasyon kültürü bir süre sonra organizasyonun toplam 
performansında bir artışa neden olacağı da bu çalışmalarda sıklıkla belirtilen unsurlardır.  

Rekabet istihbaratının bazı temel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.  

• Rekabet istihbaratı karar almamızı kolaylaştırıcı bir destek sistemi olarak düşünülmelidir ve 
organizasyonu bu yönde yapılmalıdır. Gelen tüm verilen ham haliyle değil, bir süzgeçten 
geçirildikten sonra ele alınmalıdır.  

• Gelen istihbaratlar daha ziyade rekabet içeriklidir yani işletmenin rakiplerine öne öne çıkmasını 
sağlayıcı bir özellik taşır. Bu tür veriler işletmelerin tüm çevre unsurlarından elde edilebilir ama 
önemli olan nokra rekabetçi yapıyı beslemesidir.  

• Rekabet istihbaratı süreci sistematik bir süreçtir. Yani toplanan verilerin sonucunda elde edilen 
bilgiler işletmelerde bir fayda yaratmalı ve bu fayda, tüm istihbarat faaliyetlerinin ortaya 
çıkardığı maliyetlerin üzerinde olmalı. Bu durum, işin sürdürülebilir olmasının da temel 
gerekçesini ortaya koymaktadır.  

• Rekabet istihbaratı adından anlaşılabileceği gibi işletmelerin rekabet sürecinde avantaj 
sağlayacağı veya başka bir ifadeyle rakipleri karşısında bir adım öne çıkaracak bilgilerin elde 
edilmesine yöneliktir. İşletmelerin rekabetçi gücünü artırmayacak verilerin elenmesi ve sürece 
dahil olmaması gerekir. Bu nedenle işletmelerin rekabetini etkileyen tüm çevre unsurları bu 
sürece dahil olması gerektiği işaret edilmektedir.  

• Endüstri ajanlığı veya bu konuda etik ve ahlaki sınırların dışında bilgi ve veri toplamaya 
yönelik istihbarat çalışmaları rekabet istihbaratının sınırları dışındadır. Rekabet istihbaratı açık 
veriler üzerinden yapılan bir istihbarat   
 

Günümüzde işletme çevresinin özellikle rekabetle ilgili olan özellikleri (rekabetçi çevre) hızla ve sürekli 
değişmektedir. Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ise bu değişime ilişkin verilere ulaşmayı çok 
kolaylaştırmıştır. Bugün yöneticilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi, aşırı veri yığını altında 
bu değişimin yarattığı yeni fırsat ve tehditleri görmenin zorlaşmasıdır. Bu koşullar altında doğru karar 
vermenin getirisi veya yanlış karar vermenin götürüsü çok yüksek olmaya başlamıştır. 

Rekabet istihbaratının temel hedefi, işletmelerde kara vericilerin ihtiyaç duyduğu istihbaratı sağlamak 
suretiyle, önemli işletme kararlarını iyileştirmek yoluyla, işletmenin daha başarılı olmasını sağlamaktır. 
Özellikle pazardaki yeniliklerin, farklılıkların ve değişikliklerin ortaya çıkardığı fırsatları ve tehditleri 
ortaya çıkarmaktır. Bir diğer amacı, sektördeki diğer oyuncuların yeni politikalarını, 
uygulayabilecekleri stratejik eylemleri önceden görmeyi sağlamaktır. Bunun yanı sıra işletmenin 
vereceği tepkilerinde zamanında ve doğru şekilde verilmesine yardımcı olmak diğer bir amaçtır.  
Rekabet istihbaraṫ sürecini yöneten uzman ekibin görevi çoğunlukla işletmenin üst kademesindeki 
yöneticiler olan Rİ kullanıcılarına en uygun istihbaratı zamanında ve doğru içerikle hazırlayıp 
sunmasıdır. Yöneticiler de kendilerine ulaştırılan dahili ve harici enformasyonlar ışığında işletmenin 
belirlenen stratejisi doğrultusunda kararları almaktadırlar. Elde edilen istihbaratlar uzun vadede 
belirlenen şirket stratejilerinin güncellenmesi ile de sonuçlanabilmektedir. Anahtar istihbarat 
konularının belirlenmesi sadece işletme için önemli Rİ konularını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda 
uzun süreli ve etkin bir istihbarat paylaşım sisteminin de tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 
Eylemsel ve etkin istihbarat bu sistemin iletişim kanalları dahilinde karşılıklı paylaşım esasına göre 
üretilir (Edin, 2008:593). 

1990’lı yıllardan başlayan rekabet istihbarat konsepti ABD’den başlayarak önce batıya sonradan da 
doğuya doğru yayılmasını sürdürdü. Rekabet istihbarat sistemi ticari bilgi sistemindeki gelişmelerle 
birlikte daha dinamik bir yapıya kavuştu. ABD ve batıda rekabet istihbarat sistemleri üzerine akademik 
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ve pratik düzeyde çalışmalar yapıldı ve yapılıyor. Rekabet istihbaratı yine doksanlı yılların sonlarına 
doğru Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya’ya da girdi. 2003-2006 yılları arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde devletin de katkılarıyla 15.000’den fazla rekabet istihbarat elemanı yetiştirildi (Koç, 
2014, 12). 

Ekonomik istihbarat kavramı günümüzde iki farklı amaçla kullanılmaktadır. Birinci amaç, ülkelerin 
kendi ulusal çıkarlarını diğer ülkelerin çıkarları üzerinde tutmak, vatandaşların refah düzeyini artırmak 
maksadıyla ekonomik faaliyetlerde diğer ülkeleri takip etmek, topladığı bilgileri değerlendirerek 
şirketlerinin küresel ekonomik pazarda söz sahibi olmalarını sağlamaktır. İkinci amaç ise faaliyet 
gösteren yerel, bölgesel ya da uluslararası şirketlerin, faaliyet gösterdikleri alanlarda pazar paylarını 
arttırmak, yeni yatırımlar yapmak, farklı pazarlara girmek, üretim süreçlerini yenilemek ve geliştirmek 
için kendi çaplarında bilgi edinme faaliyetlerini yürütmesidir. Ekonomik istihbarat faaliyeti her ne 
kadar bilgiye dayalı günümüz ekonomisinin vazgeçilmez unsuru olsa da bu faaliyetin tarihsel köklerini 
çok daha gerilere götürmek mümkündür. Bilinen insanlık tarihinin varlığıyla birlikte ekonomik ilişkiler 
de oluşmaya başlamış̧, üretim faaliyetinin temelleri atılmıştır. Feodal toplumların oluşumuyla ticari 
faaliyetler topluluklar arasında çoğalmış̧, ekonomik çıkarlar yüzünden savaşların yaşandığı 
gözlenmiştir. Toplumların bir araya gelerek oluşturdukları krallıklar ile kıtalar arasında ilişkiler sadece 
savaşlarla değil, ekonomik ilişkilerle de kurulmaya başlanmıştır. Verimli topraklar, madenler ve 
baharatlar gibi ekonomik gelir araçlarına sahip olunması ve bunları değiştirerek ticari faaliyetlerin 
başlaması para, faiz, borç gibi ekonomik terimlerin oluşmasını sağlamıştır (Güldiken, 2006:173). 

 

Rekabet istihbaratı, küresel bir rekabet ortamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Birçok sektörden, birçok 
alandan alınan verilerin düzenli şekilde bilgiye dönüşmesi için işletmelerin ticari süreçlerden bilgi 
aktarımını düzenli ve sistematik şekilde yapması önem arz etmektedir.  

 

Çalışmanın Amacı: Çalışma, özellikle ihracat yoluyla uluslararası ticaret yapan işletmelerin, iç pazarda 
veya yabancı pazarlardaki rakipleriyle olan rekabet ilişkilerinde, “rekabet istihbaratı” mantığı içinde 
bilgi kaynaklarına ulaşma noktasında farkındalıklarının derecesini ortaya çıkarma amacıyla 
yapılmıştır. Bu temel amacın yanı sıra, araştırmada işletmelerin bu istihbaratları hangi yöntemlerle 
sağladığını belirlemek bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacına ulaşması için 
işletmelerin “dedikodu” ve “kişisel temaslar” dışında daha sürdürülebilir ve sistematik bilgi sağlamak 
adına, işletme dışından uzman profesyoneller istihdam edip etmediği, toplanan bilginin analiz 
edilmesi, sektör analizinin yapılması, pazar araştırmasının yapılması gibi yöntemleri kullanıp 
kullanmadığını ortaya çıkarmak çalışmanın diğer alt amaçlarındandır. Günümüzün küresel rekabet 
ortamında yeterli olmayacak bilgi toplama süreçleri ve bilgi sistemleri dışında modern ve kapsamlı bir 
rekabet istihbaratı bilincini uluslararası ticaret yapan işletmelere hatırlatmak, bu çalışmanın 
yapılmasının gerekliliği açısından önem arz etmektedir.   

 

Çalışmanın Yöntemi ve Diğer Yöntemlere Göre Farkı: Yukarıda ifade edilmeye çalışılan araştırmanın 
amacına uygun olarak “kuram oluşturmaya yönelik” nitel bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırma 
problemine ilişkin araştırma sorularının cevaplarını ortaya çıkarmak ve rekabet istihbaratına yönelik 
keşfedilmesi gereken konuların ortaya çıkarılması araştırma türü olarak nitel bir araştırmayı gerekli 
kılmaktadır. İşletme sahipleri/yöneticileriyle yapılan derinlemesine mülakatlar ve tartışmalar 
sonucunda konuya ilişkin görüşler sistematik olarak alınmış ve analiz edilmiştir. Bu görüşmelerin 
detaylarıyla beraber, çok yönlü görüşülmesine imkan sağlayan kuram oluşturmaya yönelik nitel 
araştırma, bu araştırma açısından en uygun yöntem olarak belirlenmiştir.  

Buna göre çalışmanın ana problemi, işletmelerin rekabet istihbaratı ve istihbarata ilişkin yöntemlerle 
alakalı farkındalıklarının ve istihbarat faaliyetlerine dönük verilen önemin düşük olması olarak 
belirlenmiştir. Bu problem ilerde bahsedilecek alt problemlerinde ana kaynağını ifade etmektedir.  
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İhracatçı işletmelerin “rekabet istihbaratı” kapsamında, sanayi analizi, pazar araştırması, masa başı 
araştırmaları ve gizli müşteri uygulamaları gibi alt uygulamalarıyla ilgili varsayımlar etrafında konular 
belirlenmiştir. Konularla ilgili açık uçlu sorular hazırlanmak suretiyle görüşme protokolleri 
oluşturulmuştur. Çalışmada yapılan derinlemesine mülakatlar ve dokümanlar analizlere dahil edilmiş 
ancak gözlemler ve görsel ve işitsel materyaller analize dahil edilmemiştir.  

Araştırmanın evreni Ankara da imalat yapan ihracatçı işletmelerdir. Araştırma kapsamında Ankara 
Sanayi Odasına ve Orta Doğu İhracatçılar Birliğine kayıtlı altı ihracatçı işletme ile görüşmeler 
yapılmıştır. Bu işletmelerin tamamı imalatçı ve ihracatçı işletmelerdir. Yapılan görüşmeler neticesinde 
yabancı pazarlar ve bilgi yönetimine ilişkin bir geçmişi olan işletmelerden çok aşamalı olarak örneklem 
belirlenmiştir. Basit rassal olarak da araştırma kümesi belirlenmiştir. 

 

Çalışmaya katılan işletmelere özgü bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

İŞLETMELER A B C D E F 

İşletme Ölçeği* Orta 
Ölçekli 

Büyük  
Ölçekli 

Orta 
Ölçekli 

Büyük 
Ölçekli 

Küçük Ölçekli Orta 
Ölçekli 

İhracat Tutarı 
(Yıllık, Milyon 
$)  

< 2 milyon < 5 
milyon 

< 2 
milyon  

< 5 milyon < 2 milyon > 2 milyon 

Sektör Makine ve 
Aksamları 

Savunma 
ve 
Havacılık  

Bilişim, 
Teknoloji  

Makine ve 
Aksamları 

İklimlendirme Mobilya 

Faaliyette 
Bulunulan 
Pazar Sayısı  

>5 <10 >5 >10 >5 >5 

*Çalışan sayısı baz alınmıştır. 

 

Yukarıda verilen tabloda çalışmaya katılan işletmelerin bazı özellikleri görülebilmektedir. Bunun 
dışında yapılan görüşmeler dört temel üzerine oturmaktadır.  

 

a. Sanayi Analizi 
b. Pazar Araştırması 
c. Masa Başı Rakip Analizi 
d. Gizli Müşteri Uygulaması 

Bir istihbarat sisteminde hareket noktası ve dayanağı veridir (Dönmez, 2015). Bu araştırmada da dört 
farklı başlıkta istihbarat tekniği üzerinde durulmuştur. Bu dört farklı araştırma tekniği kullanılarak 
ihracatçı işletmelerin istihbarat becerileri ve istihbarat farkındalıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

 

Sanayi Analizi: Sanayi analizi sekiz alt konuda istihbarat sağlamayı gerektirir (Hall ve Bensoussan 
2007). Bunları mevcut rakipler, potansiyel rakipler, yasal değişiklikler, sosyo-demografik değişiklikler, dışarıdaki 
tehdit veya fırsatlar, yeni mal veya hizmetler, belirli alanlarda yeni teknolojiler, genel itibariyle yeni teknolojiler 
olarak sıralayabiliriz.  
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Görüşmeler çerçevesinde altı işletmenin sanayi analizine yönelik istihbarat çalışmaları analiz edilmiştir. 
Altı işletmeden B ve D, yukarıda sekiz araştırma başlığından beş tanesine yönelik (mevcut rakipler, 
yasal değişiklikler, yeni mal ve hizmetler, belirli alanlardaki yeni teknolojiler, sosyo-demografik 
değişiklikler) istihbarat faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadır. Bu istihbarat çalışmaları için düzenli 
olmayan faaliyetler yürütmektedir. Özellikle rakip işletmelerle ilgili istihbaratı uluslararası fuarlar veya 
gezilerde elde etmeye uğraşmaktadırlar. Diğer dört işletme ise sanayi analizi içinde düzenli istihbarat 
faaliyetleri bulunmamaktadır. Sadece bir işletme (C), yurt dışındaki sektöre özgü yazılı ve elektronik 
yayınları takip etmeye ve bilgi toplamaya çalıştığını ifade etmiştir.  

 

Pazar Araştırması: Bu aşamada genel hatlarıyla sektörün büyüklüğü, sektör eğilimleri, sektörün büyük 
oyuncularının yapılarını ortaya çıkarmak açısından önem arz eden pazar araştırmasında, pazarın genel 
ekonomik durumu, rakiplerin pazar payları ve stratejileri, rakiplerin temel yetenekleri, rakiplerin gelecek planları, 
müşteri beklentileri, pazardaki muhtemel tehdit ve fırsatlar (Köseoğlu ve Akdeve, 2013) hakkında istihbarat 
sağlamak adına yapılanlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Altı işletmenin iki tanesi (B, C) yukarıda 
verilen altı istihbarat unsurundan birkaçıyla ilgili (müşteri beklentileri, rakiplerin yetenekleri) düzenli 
araştırmalar yapmaktadır. Bu işletmelerin sektörlerinin savunma ve havacılık ile teknoloji işletmesi 
anlamlı görülmektedir. Bu işletmelerin özellikle büyük ölçekli siparişler üzerine iş anlaşmaları 
yaptıkları dikkate alındığında bu durumu normal karşılamak gerekir. Diğer dört işletme ise Pazar 
araştırmasına yönelik süreklilik arz eden bir istihbarat çalışması yapmamakta ve hatta buna ilişkin bilgi 
ihtiyacı duymamaktadırlar.  

 

Masa Başı Rakip Analizi: İşletmeler internet yoluyla birçok bilgiye sahip olma imkanını elde 
edebilirler. Özellikle sosyal medya hesapları sadece müşteri eğilimleri için değil, işletmelerin yeni ilgi 
alanlarının ortaya çıkarılması içinde kullanılabilmektedir. Herhangi bir seyahat maliyeti olmadan, 
bulunulan yerden birçok değerli bilgi bu istihbarat sürecinde toplanabilmektedir. Bu istihbarat 
tekniğinde rakip işletmelerin fiyat politikaları, ürün tasarımları, konumlandırmaları, iletişe yönelik politikaları, 
sektördeki rakiplerin varlığı, (Graef, 1997) üretim faaliyetleri, dağıtım stratejileri, örgüt yapısı, istihdam 
politikaları birleşme/satın alma politikaları (Murphy, 2005) hakkında istihbarat sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Web ortamında yapılan bu tür istihbarat faaliyeti işletmeleri için düzenli bilgi sağlayan en önemli 
tekniktir. Çalışmada yer alan altı işletmenin tamamı düzenli olmasa da web ortamında rakip analizini 
yaptıklarını ifade etmektedir. Özellikle yeni ürünlerini, fiyat politikalarını, ürün tasarımlarını, iletişim 
tekniklerini masa başı ortamında yaptıkları ifade edilmektedir. Ancak sadece işi bu tür istihbarat yapmak 
olan personel istihdamı yapılmış mıdır? diye sorulduğunda hiçbir işletmenin böyle bir uygulaması 
olmadığını belirtmiştir. İki işletme (B, D) pazar araştırması yapan grubun bu işi de düzenli yaptıkları 
ifade edilmiştir.  

 

Gizli Müşteri Uygulaması: Gizli müşteri uygulaması, işletmenin ürün veya hizmet kalitesi, personel 
ve operasyonlarının belirli açılardan gözlemlemesi amacıyla bazı ürünleri satın almak üzere işletme 
dışından uzman birilerinin görevlendirilmesi faaliyetidir. Aslında bu tekniğin uygulama kolaylığı ve 
düşük maliyetli olmasından dolayı küçük ölçekli işletmeler tarafından da tercih edilmektedir (Köseoğlu 
ve Akdeve, 2013). Bu istihbarat tekniği özellikle perakendecilik ve konaklama sektörü gibi hizmet 
sektörlerinde uygulaması iyi sonuçlar veren bir istihbarat şekli olarak düşünülmektedir. Bu bilgiler üst 
yönetime rapor olarak sunularak, diğer istihbarat bilgileriyle karşılaştırılmak suretiyle kontrol amacıyla 
da kullanılmaktadır. Müşteri bakış açısını işletme dışından bakan biri tarafından ortaya koymak adına 
önem arz eden bu istihbarat tekniği müşteri memnuniyeti, sadakat düzeyleri, müşterilerin bağlılıkları 
gibi özellikle “müşteri ilişkileri yönetimi” başlığı altında ihtiyaç duyulan birçok konuya açıklık 
getirebilecek niteliktedir. Tüm bunlara rağmen, araştırma kapsamında yer alan altı işletmeden hiçbiri 
bu tür bir istihbarat yöntemi kullanmamaktadır. Bunun nedenlerinin bir kısmı işletmenin bulunduğu 
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sektörün bu tür bir istihbarata gerek olmadığı kanısının var olmasıdır. Ancak diğer yandan bu basit 
ama etkili istihbarat türüne yönelik bir bilgi olmadığı görülmüştür. Altı işletmenin beş tanesi ilerleyen 
dönemlerde de de bu tür bir tekniğe ihtiyaçları olmadığını düşünmektedir.  

 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında imalatçı ve ihracatçı olan işletmelerin rekabet istihbaratı kapsamında yürüttükleri 
istihbarat faaliyetlerinin türü hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır. Bilgi almak amacıyla 
görüşülen altı imalatçı ve ihracatçı işletmenin rekabet istihbaratı kapsamında hangi bilgi kaynaklarına 
yöneldiği ortaya koyulmaya çalışılmış ve bu altı işletmenin yönetici veya sahipleriyle yapılan 
görüşmelerde dört bilgi türüne göre bir sınıflama yapılmıştır. Buna göre; 

Sanayi Analizi 
Pazar Araştırması 
Masa Başı Rakip Analizi 
Gizli Müşteri Uygulaması 

alanlarını ilgilendiren alt başlıklara ilişkin bilgi alma süreçleri incelenmiştir. Buna göre; sanayi analizi 
başlığı altında “mevcut rakipler, potansiyel rakipler, yasal değişiklikler, sosyo-demografik değişiklikler, dışarıdaki 
tehdit veya fırsatlar, yeni mal veya hizmetler, belirli alanlarda yeni teknolojiler, genel itibariyle yeni teknolojiler” 
le ilgili alanlarda sistematik bilgi toplayan tek bir firmaya rastlanmıştır. Her birinin imalatçı ve aynı 
zamanda ihracatçı olan bu işletmelerin “sanayi analizi” başlığı altında ciddi bir istihbarat eksikliği 
olduğu görülmektedir. Pazar araştırması ise yukarıda belirtilen dört alan içinde en çok çaba sarf edilen 
alanlardan biri olarak görülmektedir. “Pazarın genel ekonomik durumu, rakiplerin pazar payları ve 
stratejileri, rakiplerin temel yetenekleri, rakiplerin gelecek planları, müşteri beklentileri, pazardaki muhtemel 
tehdit ve fırsatlar” alt başlıklarında iki işletmenin düzenli bilgi sağladığı ve bunları stratejik olarak zaman 
zaman kullandıkları ifade edilmiştir. Üçüncü alan olan masa başı rakip analizi, diğer bilgi türlerine göre 
daha düşük maliyetleri içermesi nedeniyle çalışmaya katılan altı işletmenin de yapmış olduğu bir 
istihbarat alanını ifade etmektedir. Burada özellikle belirtmekte fayda vardır ki; düşük maliyetli 
istihbarat faaliyetleri işletmeler tarafından daha fazla talep görmektedir. Belki de devlet destekleri 
içinde bu tür istihbarat faaliyetlerine yönelik maliyet ve giderlerin devlet tarafından bir kısmının 
karşılanması, işletmeleri bu yönde motive edecektir. Gizli müşteri uygulamaları ise çalışmada ele alınan 
dördüncü istihbarat alanıdır ve bu alanda görüşülen hiçbir işletme az veya çok bir çalışma içinde 
olmamış ve hatta iki işletme bu tür bir bilgi girişiminden tamamen habersizdir ve hatta beş tanesi 
ilerleyen dönemlerde de bu tür bir bilgi elde etmeye yönelik bir organizasyona girmeyeceklerini ifade 
etmektedir.  

Sonuç olarak; imalat sektöründe yer alan altı ihracatçı işletmenin rekabet istihbaratı deneyimleri küresel 
rekabet ortamında oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Düzenli ve büyük ölçekli ihracat yapan 
işletmelerde daha stratejik istihbarat sistemleri olduğu B ve D firmalarında görülmekle beraber, bazı 
sektörlerde (teknoloji) bilgi erişimi daha kapsamlı olabilmektedir. İşletmelerin ölçeği küçüldükçe 
istihbarat bütçelerinin düştüğünü de söylenebilmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda rekabet 
istihbaratının sektörler itibariyle araştırmalarını yapmak daha anlamlı sonuçlar verebilecektir.  Bazı 
sektörlerde istihbarata yönelik verilerin daha kolay elde edilmesi mümkünken (yazılım, bilişim, 
teknoloji vb), bazı sektörlerde istihbarat yapmak ciddi bir bütçe ve strateji gerektirmektedir. Bu açıdan 
sektörel bir ayırım yapmak suretiyle yapılan çalışmalar daha hassas sonuçları ortaya çıkaracaktır.  
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