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ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma1 

Doçent Burak BOYRAZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, 
İstanbul, e-posta: bboyraz@yildiz.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1373-7234 

Öz 

Müzecilik disiplini diğer bilim dallarından faydalanarak ivmelenen ve teknolojiden azami 
düzeyde yararlanmaya gayret gösteren bir bilim dalıdır. Bu disiplinin temel işlevlerinden biri 
olan “sergileme” ise genç kuşakların talep ve beklentilerini yerine getirebilecek türde bir 
yenilenme kabiliyetine sahiptir. Araştırma dâhilinde sergileme işlevi; bilgi toplumlarının 
ihtiyaçlarını karşılamak için edindiği yeni araçlar ekseninde ele alınmıştır. İncelenen temel konu 
Avrupa müzelerinde geride bıraktığımız beş yıllık zaman diliminde (2012 ve 2017 yılları 
arasında) kullanılan “sergileme teknolojileridir”. Konu dâhilinde topraklarının tamamı ya da bir 
kısmı söz konusu kıtada bulunan ülkelerin müzelerinde yapılan saha araştırmaları ile sergileme 
teknolojilerinin ulaştığı noktayı tartışmak, ilgili araçların bilgi toplumlarına sunduğu güncel 
olanakları irdelemek ve sergileme yöntemleri çerçevesinde Türkiye müzelerinin referans 
alabileceği yakın dönemli sergileri / müzeleri tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda metnin 
ilk bölümünde müze sergilerinin 1980 sonrasındaki dönüşümünden bahsedilmiştir. Bilgi 
toplumlarının niteliklerine ve son dönemlerin popüler kuşak gruplamalarından birine de (X, Y 
ve Z kuşakları) temas eden bu bölümü takiben saha araştırmalarında gözlem metodu ile edinilen 
veriler sunulmuştur. Veriler eşliğinde Avrupa müzelerinin 2012 ve 2017 arasındaki 
sergilemelerine dair birinci elden görseller takdim edilmiş ardından genel bir değerlendirme 
yapılmıştır. Sonuç başlığı altında yapılan genel değerlendirmede toplanan veriler üzerinden 
araştırmanın amaçları ile ilgili tespitlere ve çıkarımlara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzecilik, Müze Yönetimi, Sergi, Sergileme, Sergileme Teknolojileri. 
Makale Gönderme Tarihi: 11.06.2019  
Makale Kabul Tarihi: 26.08.2019  

Önerilen Atıf:  
Boyraz, B. (2019). Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir 
Araştırma, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(8): 532-562. 
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 

1 Araştırma beş yıllık süreçte dâhil olunan Avrupa Birliği / üniversite destekli projelere, yurt dışı görevlendirmelerine ve 
anahtar kelimeleri restorasyon ve konservasyon olan lisansüstü tez araştırmasına paralel biçimde gerçekleştirilmiştir. 
Metin; “müze uzmanlarına, küratör ve sanat yönetmenlerine” görsel ağırlıklı güncel bir kaynak sunmak hedefiyle bu 
araştırmaların bir yan çıktısı olarak kaleme alınmıştır. 
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RESEARCH PAPER 

A Study on Actual Exposition Technologies Used in European Museums 

Associate Prof. Burak BOYRAZ, Yıldız Teknik University, Faculty of Art and Design, Department 
of Art, İstanbul, e-mail: bboyraz@yildiz.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1373-7234 

Abstract 

The museology is a science that accelerates using other disciplines, trying to achieve maximum 
utilization of the technology. And as one of the basic functions of this discipline, “exposition” has 
an ability of renewal that could fulfill the demands and expectations of young generations. In this 
study, the exposition function has been dealt with in connection with those new instruments 
acquired by the information societies to meet their needs. This study principally examines the 
“exposition technologies” used in the European museums in the past five years period (between 
2012 and 2017). The study aims to discuss the current achievement of exposition technologies in 
the West by using the field research carried out in the museums of those countries whose territory 
remains within the continent in part or in whole and further attempts to emphasize the current 
facilities provided by these instruments to the information societies and determine the recent 
exhibitions organized which could be taken as a reference by the museums in our country 
(Turkey). In that line of discussion, first chapter refers to the transformation experienced by the 
museum exhibitions after 1980. Following the chapter touching the characteristics of the 
information societies and one of the recently popular generation classifications (X, Y and Z 
generations), data obtained through observation during field researches are presented. After the 
chapter providing the photos of expositions organized by the European museums between 2012 
and 2017, a general evaluation is made. In this general evaluation made in the conclusion section 
of this study, determinations and deductions coinciding with the purposes of the research are 
made in the light of the data collected. 

Keywords: Museology, Museum Management, Exhibition, Exposition, Exposition Technologies. 
Received: 11.06.2019 
Accepted: 26.08.2019 
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GİRİŞ 

T. Atagök’ün ifadesi ile müzeler; yaratıcılık, mantık, gözlem, hayal gücü ve beğeni duygularının 
oluşup gelişmesine katkıda bulunan yaygın eğitim kurumlarıdır (Atagök, 1999: 223). Ayrıca 
müzeler kişileri içinde bulundukları toplumlar üzerine bilgilendiren (Kurak Açıcı ve Konakoğlu, 
2018: 671) ve kültürler arası paylaşıma olanak sağlayan platformlardır (Şahan, 2005: 498). Bugün 
müzelerin; sosyalleşmenin dijitalleştiği ve bireysel alışkanlıkların değiştiği bir ortamda günceli 
yakalamak için çaba gösterdiğini söylemek mümkündür. 2  Söz konusu çabanın açıkça 
gözlemlenebildiği müzecilik işlevlerinden3 biri sergilemedir.4 

Nadire kabinelerinden, (Avrupa) kraliyet koleksiyonlarının kamuya açılmasına (18.yy) kadar 
derin bir geçmişi bulunan sergileme işlevi, kullandığı yöntemler5 açısından 20.yy ile birlikte 
radikal sayılabilecek bir dönüşüm göstermiştir.6 Bu dönüşümün ortaya çıkış sebeplerine dair 
genel kanı; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları (1914-18 / 1939-45) sonrasında beliren “kültürel 
gelişmelerin, felsefi çıkarımların ve sıra dışı sanat yapıtlarının” sergi mekânlarının 
sorgulanmasına neden olduğu ve bu durumun da yeni bir vizyona gereksinim duyurduğu 
üzerinedir. Ancak günümüz perspektifinden bakıldığında mevzu bahis dönüşüme dair 
sebeplerin sadece bunlardan ibaret olmadığı görülebilir. Daha geniş kapsamlı bir değerlendirme 
için bir dizi gerekçe sunulabilir. İlk akla gelenler şunlardır;  

a) 20.yy’ın ikinci yarısındaki sanat akımları7 “estetik” konusunda tartışmaya açık bir 
süreç başlatmış, müzeler de bu süreçte koleksiyonlarına “anlam yönünden katmanlı 
ya da protest eserler” katmıştır. Aynı müzeler ziyaretçilere bu nesnelerin alt 
metinlerini açıklamak için (“Beyaz Küp” olgusu ile zıtlaşmayacak nitelikte) 

 
2 C. Karadeniz’in yakın zamanlı araştırmasında müzelerin güncel girişimleri hakkındaki ifadesi şu şekildedir; “21. yüzyılda 
demokratik, topluma açık ve toplum katılımına olanak sağlayan, toplum için ve toplumla birlikte var olmayı amaçlayan müzelerin 
felsefe, misyon, vizyon, amaç ve işlevlerini toplumsal çalışmalar doğrultusunda geliştirme çabaları birbirini izlemektedir” 
(Karadeniz, 2017: 19). B. Okan’a göre de mevcut toplumsal yapının ışığında çağdaşlaşma sürecindeki müzeler; kitle 
iletişim araçları, eğitim programları ve sosyal etkinliklerle izleyiciye ulaşabilecekleri yeni bir müzecilik anlayışını 
benimsemiştir (Okan, 2015: 189). 
3 Bkz. Müzeciliğin beş temel işlevi; Araştırma, Bakım-Koruma, Belgeleme, Eğitim ve Sergileme. 
4 “Sergi” ve “sergileme” kavramları arasındaki farkı belirtmek gerekir. Türk Dil Kurumu’nun her iki kavram için de 
açıklaması mevcuttur. Buna göre sergi; “Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat 
eserlerinin tümü” anlamına gelmektedir (TDK, 2018). Sergileme ise; “sergilemek işi, teşhirdir” (TDK, 2018). B. Ayan Ergen’e 
göre de sergi; sahip olunanları gerek göstermek gerekse ticaret amacıyla başkalarına sunmak için oluşturulan bir 
düzenken, sergilemek eski kullanımıyla yine teşhirdir (Ayan Ergen, 2013: 130). Anlaşılabileceği üzere sergi ve sergileme 
birbirleriyle ilişkili olmalarına karşın farklı durumlardır. Bu ayrımı net biçimde ifade etmek için sergiyi; nesnelerin bilinçli 
bir kurgu eşliğinde belirli mekânlar dâhilinde ziyaretçiye sunulması olarak, sergilemeyi de; sergi için gösterilen 
girişimlerin bütünü olarak tanımlamak mümkündür.  
5 “Sergi” ve “sergileme” arasındaki farka açıklık getirmiştik. Sözü geçen “sergileme yöntemlerinin” sergi için gösterilen 
teknik girişimlerin çeşitliliğine, “sergileme araçlarının” da bu çeşitlilik içinde kullanılan ekipmanlara işaret ettiği 
söylenebilir. 
6 Kendi dönemine göre farklı bir estetiğe hitap eden üretimler hedefleyen Bauhaus Okulu’nun (1919-1933) sergi ve fuarlar 
için hazırladığı tasarımlar ilgili yüzyıldaki değişimin göstergeleri arasında sayılmaktadır. Ç. Demir’in aktardığı şekli ile; 
Grafik tasarımcıların, sergileme tasarımına değişik örnekler sunmaları 1920'lerin ortasına denk gelirken, Bauhaus Okulu 
öğrencilerinin sergileme araçları için yaptığı tasarımlar ve deneysel nitelikteki üretimler bu alana farklı bir bakış açısı 
kazandırmıştır (Demir, 2008: 53).  
7 En başta 1960’lı yıllardan sonra beliren akımlar. 
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alternatif yollar aramış, küratörler sunum konusunda uzman tasarımcılar 8  ile 
işbirliği yapmıştır.9 

b) Müzeciliğe direk ya da dolaylı yoldan temas edip, etik konusunda çerçeve çizebilen 
uluslararası komiteler10 müzenin sergileme işlevine yönelik yenilikçi yaklaşımları 
ve söz konusu yaklaşımları ilgilendiren araştırmaları teşvik etmiştir. Buradan 
hareketle değerlendirmeye açılan sergileme işlevi ve üstlendiği misyona dair farklı 
öneriler belirmiştir. 

c) Eğitim bilimlerindeki araştırmalar, deneyimlemeyi güncel perspektifler ile mercek 
altına almaya başlamıştır. Bu sayede deneyimlemenin öğrenmedeki kazanımları sık 
sık gündeme gelmiş, kullanımı yaygın biçimde kabul görmüş ve müzelerdeki yeri 
genişlemiştir. 

d) E. Şar ve T. Sağkol’a göre; “Müzecilik kavramının ve dolayısıyla müzelerin, toplumların 
yapılanmasında ve toplum kimliğinin oluşmasında son derece önemli bir rol oynadığı 
şüphesizdir” (Şar ve Sağkol, 2013: 84). Bilgi toplumlarında ve bu toplumlara özgü 
olan bilgi ekonomisinde bu role yeni sorumluluklar yüklenmiştir. Artık bilgi için 
veri toplayan ve bunu enforme eden kurumlar olarak anılmaya başlayan müzeler, 
sergileri için toplumsal gelişmeleri daha yakından takip etmeye ve geniş kapsamlı 
düşünüp yenilikçi adımlar atmaya yönelmiştir. 

e) 20.yy’a bir bütün olarak baktığımızda, sürecin başından sonuna kadar ziyaretçilerin 
yani hedef kitlelerin ihtiyaçları ve alışkanlıkları değişmiştir. Müzeler, müze 
hamilikleri bulunan vakıflar ve müzeler ile yakından ilgilenen sivil toplum 
kuruluşları hedef kitlelerin değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarını analiz etme çabasına 
girmiştir. Edinilen bilgiler müzelere gerek eğitim gerekse sergileme konusunda 
kılavuzluk etmiş, isabetli politikalar hazırlanmasına yardımcı olmuştur. 

f) İçerik yönünden belirli bir doygunluğa sahip olan ve müzecilik disiplinini yakından 
ilgilendiren; enstitülerin, akademik eğitim programlarının, sempozyumların ve 
çalıştayların sergilemeye temas eden teknik bilgi içerikli çıktıları (bulguları, 
önerileri, sonuç bildirgeleri vb.) sahada yankı bulmuştur. Bu çıktılar tıpkı hedef kitle 
analizleri gibi yönlendirici bir etki yaratmıştır. 

g) Teknolojide, en başta da iletişim teknolojilerinde ilerlemeler yaşanmıştır. Bu 
ilerlemeler eşliğinde bünyesine dijital altyapıyı entegre eden kurum sayısı günden 
güne artmıştır. Müzeler de bu süreçte geri planda kalmamıştır. 

h) Müzelere fayda sağlama amacı güden inovatif öneriler ve deneysel nitelikteki 
bağımsız girişimler çoğalmıştır.11  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Sıraladığımız gerekçeler çoğaltılabilir. Ancak sadece üsttekiler üzerinden bir çıkarımda 
bulunduğumuzda bile 1980’lerden günümüze kadar olan periyodun “özel” bir süreç olduğunu 
ifade etmek yanlış olmaz. Bu periyot dahilinde müzeler sergileme konusunda keskin adımlar 

 
8 K. Sakarya’nın ifadesiyle; “Sergilemelerde izleyicinin görmek istediği objeyi ilgisini daha çok uyandıracak tasarımla sunmak, 
tasarımcının becerisine bağlıdır. Kullanılan malzemelerin seçimi kadar, uygulamada tercih edilecek yöntemler de oldukça etkilidir” 
(Sakarya, 2018: 124). Bu bağlamda sergi tasarımlarıyla ilk defa ün kazanan tasarımcı herhangi bir mimari alt yapısı 
olmayan fakat Britanya Festivali’ndeki sergileme yaklaşımı ile dikkat çeken James Gardner'dır (Demir, 2008: 53). 
9 A. Kurşuncu sanatçı, sanat yapıtı ve sergileme ile ilgili olarak bir noktanın altını çizmiştir: “Sanatın üretilmesi tamamen 
sanatçının kendi zihninden başlayan yalnız bir yaratım süreciyken, sergilenmesi sanatçıdan bağımsız birçok kişinin dâhil olduğu bir 
etkinlikler zinciridir” (Kurşuncu, 2019: 44). 
10 Bkz.: ICOM, UNESCO vb. 
11 Bu maddede müze uzmanlarının, küratörlerin, tasarımcıların, sanat tarihçilerin ve eleştirmenlerin müze sergilerine 
odaklanan bağımsız girişimleri (kişisel gayretleri) ifade edilmektedir. 
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atmış, teknolojiden destek alan girişimler de bu adımlarda ön plana çıkmıştır. 12 Araştırmanın 
amacı da özellikle 1980 sonrası girişimlerin günümüzde ulaştığı noktayı ölçecek biçimde 
şekillenmiştir. Temel amaç güncel sergileme teknolojilerinde öne çıkan araçları tespit etmektir. 
Bu amaca ulaşıp, genel bir değerlendirme yapmak için üç hedef belirlenmiştir. 

a) Hedeflerden ilki; Avrupa müzelerinin (özellikle Y ve Z kuşağını 13  ilgilendiren) 
dijital bağımlılığa hitap edebilecek sergileme teknolojilerini kullanmadaki 
girişimlerini yerinde gözlemlemektir.  

b) İkincisi gözlemler ışığında güncel sergileme teknolojilerinin14 sunduğu yeni hizmet 
ve olanakları irdelemektir. 

c) Üçüncüsü ise toplanan veriler üzerinden, yenilikçi sergileme teknolojilerinde 
ülkemiz (Türkiye) müzelerinin referans alabileceği yakın dönemli sergileri (veya bu 
sergileri organize eden müzeleri) saptamaktır. 

 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Araştırmanın coğrafi kapsamı: köklü müzelere sahip olması, müzecilik çalışmalarında nitelikli 
girişimlere ev sahipliği yapması ve sergileme teknolojilerinin yaygın kullanımı nedeniyle Avrupa 
kıtasıdır.  

İncelemeler kıtanın her iki kanadında; Batı ve Doğu Avrupa’da bulunan ülkelerde, kalabalık 
nüfuslu şehirlerdeki müzelerde yapılmış, tüm veriler 2012-2017 arasındaki beş yıllık zaman 
diliminde edinilmiştir. Ziyaret edilen ülkeler, şehirler, müzeler ve ziyaret yılları sırasıyla şu 
şekildedir (Bkz. Tablo 1);  

Tablo 1. Araştırma İçin Ziyaret Edilen Ülkeler, Şehirler, Müzeler ve Ziyaret Yılları 

Sıra Ziyaret Edilen Ülke Ziyaret Edilen Şehir Ziyaret Edilen Müze Ziyaret Edilen Yıl 

1 Fransa Strazburg Strazburg Tarih Müzesi 2012 

2 Sırbistan Belgrad Sırbistan Tarih Müzesi ve 
Nikola Tesla Müzesi 

2017 

3 Yunanistan Atina Akropolis Müzesi ve Kiklad 
Sanat Müzesi 

2017 

4 Hırvatistan Zagreb 
Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi 
& Zagreb Tarih Müzesi 2017 

5 Almanya Hannover Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi 201715 

 
12 İlgili periyodun getirilerine ve bunların müzeler üzerindeki etkisine dair dikkat çeken görüşler mevcuttur. C. Çoşkun’un 
H. Michael’den aktardığı şekliyle; “1980’li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde hayatı etkilemekte olan dijital dönem bir yandan 
yeni algılama biçimleri üretmekte, bir yandan da, gerek var olan, gerek de türemekte, evirilmekte olan söz konusu algılama biçimlerinin 
ifadesinde yeni olanaklar getirmektedir” (Çoşkun, 2017:62). O. Boratav ve N. Gürdal da teknolojinin gündelik hayata en yoğun 
biçimde kanalize olduğu 1980’ler sonrası için bir tespitte bulunmuştur. Bu tespite göre; “1980 sonrasındaki dönemde hızla 
gelişen teknoloji, birçok sanatçının dikkatini çekmiş ̧ ve etkisi altına almış ̧, ifade ve üretim biçimlerini de değiştirmiştir. Bu uzun 
değişim surecinde müze, seçkin azınlığa hitap eden havasından uzaklaşmış ̧, her yönden gelişen teknolojiye ayak uydurmaya başlamış ̧, 
sanal müzelerin gündeme gelmesiyle dünya çapında erişim ve iletişim sağlanmıştır” (Boratav & Gürdal, 2016: 169). 
13 1.3. Hedef Kitle Gruplarındaki Değişim başlığı altında bu kuşaklar açıklanacaktır.  
14 H. R. Alpay’ın aktardığı şekliyle terimsel olarak teknoloji “bilginin eyleme geçirilmiş halidir” (Alpay, 1989: 19). Burada 
eylemden kasıt belirli bir bilgi birikimi ile oluşturulan ve fayda sağlamak amacıyla kullanılan üretimdir. Araştırma 
kapsamındaki sergileme teknolojileri ifadesi bir takım ihtiyaçlar doğrultusunda sergileri desteklemek amacıyla üretilen 
(veya sergilere uyarlanan), dijital altyapılara sahip olup, etkileşimsel özellikler de taşıyabilen araçları gruplamak için 
kullanılmıştır. (Belirtmek gerekir ki etkileşimsel özelliğe sahip araçların hepsi teknolojik altyapıya sahip olmayabilir. 
Etkileşimsellik ve teknoloji birbirinden ayrı kavramlardır). 
15 Almanya’daki müze ziyaretleri 2017 sonunda başlamıştır. Ancak inceleme süreçlerinin bir kısmı 2018’e de sarkmıştır. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

İlgili veriler saha araştırmaları sırasında gözlem metodu ile toplanmış ve toplanan verileri görsel 
yönden desteklemek için sergilemeler fotoğraflanmıştır. Kavramsal çerçeveyi hazırlamak ve 
verilerin sunumu / analizi öncesinde konuya dair kuramlara / görüşlere yer vermek için ise 
literatür taramasından yararlanılmıştır.  

1. SERGİLEME İŞLEVİNİN 1980 SONRASINDAKİ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Sergileme teknolojilerinin yakın zamanlı durumunu etüt etmek için öncelikle 1980’lerden 
başlayan bir arka plan incelemesi yapmak gerekir. Bu anlamda belli başlı anahtar kelimelere 
temas eden bir yol izlenebilir. Giriş kısmında sergilemenin 20. yy içindeki dönüşümünün altında 
yatan gerekçelere dair bir maddelemeye yer vermiştik. Bu maddelemede yer bulup, teknoloji ile 
yakından ilgili olan; “deneyimleme, iletişim araçları, bilgi toplumları ve hedef kitleler” belirli 
çıkarımlar eşliğinde ilerlememize yardımcı olacak anahtar kelimelerdir.  

Bilindiği gibi 20.yy’ın ikinci yarısında; sanat yapıtı ve sergi mekânı birlikte düşünülmüş, özellikle 
1960 sonrasında sanat nesnesi ve mekân ilişkisine bütüncül biçimde yaklaşan eserler türemiştir.16 
Antik Yunan’daki ilham perilerine atıfta bulunan bir isme17 sahip olan müzeler de bu girişimlere 
kayıtsız kalmamıştır. Müze koleksiyonları entelektüel bir açılım yaparak “yeni eserleri” kabul 
etmeye başlamıştır. Malzeme yönünden zengin, kavramsal açıdan da katmanlı olan eserlerin 
kayda geçirilmesi ile envanter defterleri çeşitlenmiş ve koleksiyonların alt metinleri 
güncellenmiştir. Ancak bu durum bir takım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Eğitimden, 
bakım ve korumaya, pek tabii olarak da sergilemeye kadar uzanan bu tartışmalar genellikle 
müzecilik ile ilgili mecralarda vuku bulmuştur. Bunlardan sergileme ile ilgili olanlar arasında 
ziyaretçi odaklı yeni öneriler sıklıkla etüt edilirken, ana gündemlerden biri; ICOM’un kavramsal 
oturumlarında da dile getirilen “toplumsal ihtiyaçların güncellenmesi” konusudur. Müzelerin 
barındırdıkları koleksiyonları, fayda sağlamakla mükellef oldukları toplumların değişen 
ihtiyaçları doğrultusunda sergileyip sergileyemeyeceği üzerine şekillenen bu gündem o vakitler 
geniş yankı bulmuştur. 18  İleri sürülen öneriler hâlihazırda etüt edilen “ziyaretçi merkezli 
müzecilik” 19  yaklaşımının derinleşmesine yol açmıştır. 20  Bahsi geçen yaklaşımın çıktılarını 
benimseyen müzeler de 1980’lerle anlık kazanımların ötesini düşünen sergileme politikalarına 
yönelmiştir. Bu noktadan sonra; araştırma yapmak, entelektüel seviyenin artmasına yardımcı 
olmak ve bilime destek vermek gibi görevlerini de geri planda bırakmayan müzeler, sergilerinin 

 
16 B. Çolak süreci şu şekilde betimlemektedir: “1960 sonrasında gelişen süreçte yapıtın sergilenmesinde; çerçevenin dışlanması, 
resim yüzeyinin sergi mekânının duvarlarıyla ilişkiye girmesi ve böylece galeri mekânının kendisinin resmi çerçeveleme işlevini yerine 
getirmesi önemli birer değişim olarak kabul edilir. Bu anlamda modernizm içerisinde minimalist, yapıtın biçimsel özelliklerinin 
vurgulanmasına olanak tanıyan, eserin algılanma sürecinde kendisinden başka dikkat çekici her türlü unsurdan soyutlanmış ̧ sergi 
mekânı; yapıtın izlenmesinde ve algılanmasında sanat eserine odaklı bir yaklaşımı beraberinde getirir” (Çolak, 2011: 44). 
17 Bkz. Muses ve tapınakları Mouseion. 
18  1974 yılında ICOM tarafından bir müze tanımlaması yapılmıştır. Bu tanımlamanın ardından da müzenin toplum 
içindeki misyonu sıkça tartışma / yorumlama konusu olmuştur. Ö. Kandemir ve Ö. Uçar bu tartışmaları / yorumlamaları 
Değişen Müze Kavramı ve Çağdaş Müze Mekânlarının Oluşturulmasına Yönelik Tasarım Girdileri adlı araştırmalarında geniş 
biçimde ele almıştır. Bu noktada söylenebilecek şey müzecilik kavramının çeşitlilik kazanmaya devam ettiği ve toplumsal 
özellikler bağlamında kendini yenilemeye çalıştığıdır. 
19 A. Acar’a göre; “Ziyaretçi odaklı modern müzecilik anlayışı, müzelerin birer bilim enstitüsü olarak da ziyaretçilerin eğitimi üzerine 
yoğunlaşmalarına kapı açar. Artık müzeler, sergilerinde ilettikleri mesajın müze kullanıcısının hayatında oluşturduğu artı değeri 
sorgulamakta; bilginin algılana bilirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte, izleyici deneyimlerinin geribildirimlerini 
de birer veriye dönüştürebilmektedir” (Acar, 2017: 3). 
20 Benzer bir değerlendirmeyi Z. Aykut da yapmıştır: “20. yüzyıl ile birlikte geleneksel müzecilik anlayışından uzaklaşarak birer 
eğitim merkezine dönüşen müzelerde, sergileme mekânlarının yeni bir gelişim surecini başlattığı izlenmektedir. Koleksiyonların 
sergilemesini daha etkili gösterebilmek ve ziyaretçilere mesajı ulaştırabilmek amacıyla hikâyeleri ile birlikte anlatımın daha çok 
benimsendiği ve “nesne odaklı sergilemeden ziyaretçi odaklı sergilemeye” doğru geçisin olduğu görülmektedir” (Aykut, 2017: 2019). 
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“deneyimleme” ve “iletişim” yönlerini her zamankinden daha fazla göz önünde 
bulundurmuştur.  

 

1.1. Deneyimleme ve İletişim Araçlarının Dönüşümdeki Rolü 

Bilgiyi aktarmak için deneyimlemeyi ön plana alan sergileme vizyonunun altında yatan 
düşünceyi A. Acar şu şekilde ifade etmiştir: “Artık müzenin verdiği bilgi, müze duvarları içinde nötr 
düzlemlerinde sabitlenen eserlerden çok, müze ziyareti sırasında ve sonrasında, anlatımı deneyimleyen 
kullanıcıda hayata gecen imgeler kümesidir” (Acar, 2017: 3). Deneyimlemeyi etraflıca etüt eden 
müzeler anlık kazanımların ötesine geçip daha geniş bir sürece yayılan bu olguyu neredeyse tüm 
alanlarında tatbik etme çabasına girmiştir.21 Deneyimleme ile sergilemenin işlevselliği artmış, 
etkileşim 22  özelliğine sahip uygulamalardan da daha fazla yararlanılmaya başlanmıştır. 23 
Böylelikle ziyaretçiler müze içinde “etken” konuma geçmiş, sergilemeler de “edilgen” 
materyaller kazanmıştır. Bir diğer husus olarak, ortaya çıkan yeni vizyon ile sergiler iletişim 
konusunda kurumsal iletişimle bağlantılı uygulamalar halini almıştır. Bu gelişmenin en önemli 
katkısı iletişim araçlarından ve bu araçların sahip olduğu teknolojilerden azami düzeyde 
faydalanmaya başlamak olmuştur. 24  Gelinen noktada deneyimleme sergilemede ne kadar 
dikkate değer bir yer edindiyse, mesajı kaynaktan alıcıya iletmekte son derece etkili ve ivedi olan 
iletişim araçları da o kadar yer edinmiştir.  

Müzeler sergileme için başlarda iletişim araçlarının görsel ve işitsel niteliklerinden 
yararlanmıştır. 1990’larla birlikte video sanatı üretimlerinin artan kalitesi ve sesli anlatımın 
kazandığı mobil kabiliyetler müzeleri televizyon tipi monitörlere ve sesli rehberlere daha fazla 
yatırım yapmaya yönlendirmiştir. Gerek ziyaretçi geri bildirimlerinin olumlu olması, gerekse 
küratörlerin bu tür araçları benimsemesi ile de diğer duyuların dikkate alındığı sergileme 
yöntemlerinin önü açılmıştır. 20.yy’ın sonlarında iletişim araçlarının alt yapısından destek alan 
ve dokunma duyusu ile ilişkili olan teknolojilerin sergi salonlarında karşımıza çıkması 
sıklaşmıştır. Hatta deneysel biçimde olsa bile diğer duyulara yönelik girişimler de baş 
göstermiştir (Bkz. Koku duyusu). Bu durum sergilemeye yeni bir boyut kazandırırken, sürece 
katkı sağlama potansiyeli taşıyan araştırmalar kültür kurumlarınca teşvik edilmiş, teknoloji 
transferleri ile müzelerde kullanılabilecek iletişim araçlarının skalası genişlemiştir.  

Müzeler 2000’li yıllardan sonra teknoloji ile iyiden iyiye içli dışlı olmuştur. Fakat milenyum 

 
21 Deneyimlemenin müzelerdeki yerini kavramak için Ö. Kandemir ve Ö. Uçar’ın sözlerine de yer verilebilir: “Çağdaş Müze 
olgusu, geçmişten gelen gereksinimler ile ziyaretçiye yönelik yeni ihtiyaçları karşılama çabasında, teoriye ve pratiğe yönelik köklü 
değişimleri barındırmaktadır. Bu değişim müzenin, yükümlü olduğu eylemleri kullanıcı deneyimine odaklanan, çok katmanlı zengin 
ortamların yaratılmasını hedefleyen bir yaklaşımla yerine getirmesini gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda dış mekandan iç mekana, 
karşılama mekânından, sirkülasyon alanlarına, sergi mekânlarından çok amaçlı salonlara, atölyelerden laboratuvarlara, 
restoranlardan satış birimlerine tüm mekânlar, deneyime dayalı ortamların yaratılması hedefiyle, objenin, mekânın ve de en temelde 
ziyaretçinin bir araya getirildiği bütünleşik bir yaklaşımın sonuç ürünü olarak ortaya konulmaktadır” (Kandemir ve Uçar, 2015: 
43). 
22 Y. Keş ve A. Başer Akyürek interaktivite ifadesiyle etkileşimselliğin günümüz müzelerdeki yerine şu şekilde dikkat 
çekmiştir; “Küreselleşen dünyada hayatın her alanında yaşanan değişiklikler, insanla ilişki içerisinde olan tüm birimlerin kendilerini 
yenilemeleri gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda yenilenmeye ihtiyaç duyan birimlerden biri olan müzelerin 
kullanabileceği modern yaklaşımlardan biri de interaktivitedir ” (Keş ve Başer Akyürek, 2018: 96). 
23 Müzenin bu noktadaki girişimi şu şekilde açıklanabilir; “Müze bir sergi nesnesi ile ilgili bilgi verme ya da deneyim kazandırma 
amacı ile bir uygulama yapıyor. Uygulama gerçekleştirilirken de öğrenmede ya da deneyim kazanmada etkili bir yol olduğunu 
düşündüğü etkileşimsellik kullanılıyor. Böylece ziyaretçi teknoloji yardımıyla oluşturulmuş etkileşimsellik ile nesneye yönelik bir 
deneyim kazanıyor” (Boyraz, 2011: 27). 
24 20.yy sonlarında teknolojinin değişim ve gelişim adına yakaladığı ivme iletişim konusunda dijital alt yapıya sahip 
araçlara üstünlük kazandırmıştır. Bu araçlar sayesinde bilginin kaynaktan alıcıya ulaşması hızlanmış ve pratikleşmiştir. 
Matbu haldeki bilgilerin elektronik ortamlara aktarılmaya başlaması ile de bilgi artık dijital sahalarda işlenmeye 
başlamıştır. Beliren bu ufuk kamusal alanlarda olduğu gibi müzeleri de ilgilendirir hale gelmiştir.  
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toplumları bilgi kaynağına yönelmede önceliği tek bir araca, internete vermiştir. Başlarda sınırlı 
bir gruba; güvenli ve hızlı iletişim kurma olanağı sağlamak amacı ile oluşturulan internet kısa 
sürede kitleleri kapsayabilen geniş bir ağa ulaşmıştır. 25 Bilgiye erişim imkânı tanırken kendine 
özgü ara yüzlerden yararlanan internet, zaman geçtikçe kullanıcıları üzerinde iz bırakan bir 
(dijital) hareket kabiliyeti kazanmıştır. Bu durum kendine has özellikler barındıran “internet 
kültürünü” doğurmuş ve müzeler de sergilemeleri nezdinde internet kültürünü göz önüne 
almak durumunda kalmıştır. Hâl böyleyken sergileme teknolojileri ziyaretçilerin interneti 
kullanım alışkanlıklarından referanslar alan işlevler26 kazanmaya başlamıştır. 2010 sonrasındaki 
sergilerde görülen; tabletlerin ve kioskların ara yüzleri ve kontrol mekanikleri sıradan bir internet 
kullanıcısının kolaylıkla kavrayabileceği niteliklere ulaşmıştır. 27  İnternetin ardından hangi 
teknolojinin hangi “hedef kitle grubuna” uygun olduğu sorusu iyice ön plana çıkmıştır. 28 Fakat 
mevzu bahis soruyu irdelemeden önce (yukarıda anlattıklarımız ile ilgisi nedeniyle) değinilmesi 
gereken bir konu daha mevcuttur. Bu konu “bilgi toplumları” konusudur.29 

 

1.2. Bilgi Toplumları ve Kazandıkları Yeni Alışkanlıklar 

Sanayi Devrimi’ni izleyen süreçte sermaye ve iş gücünün yerini bilgi almış, toplumsal örgütler de 
önemi artan bu yeni kavrama göre şekillenmeye başlamıştır. N. Güçlü ve K. Sotirofski’nin belirttiği 
gibi; mevzu bahis yeniden yapılanmada bilgi ile onu iletmekte kullanılan sembollerin üretimi - 
dağıtımı güncellenmiş, enformasyon değer kazanmış ve bilgi ileri ekonomilerin merkezi haline 
gelmiştir (Güçlü & Sotirofski, 2006: 352). Alana dair literatürde sıkça bahsi geçen bu toplumları 
araştırma kapsamımız ile örtüşen bir çerçeve ile ele almak gerekir. Dolayısıyla değerlendirmeyi 
yakın zamanlı bir perspektif ile Avrupa kıtası üzerinden yapmak daha uygun olur.  

1990’ları izleyen süreçte, Avrupa Birliği’nin genişleme politikalarını takiben kıtada yeni bir 
hareketlilik başlamıştır. Birliğe aday ve aday adayı ülkeler kendi toplumlarının gündelik 
yaşamını ilgilendiren hemen her alanda birlik kriterlerine uygun politikalar izlemeye 
yönelmiştir.  

Otoritelerini 21.yy’a taşıma hedefindeki kurucu ve üye devletler ise sürdürülebilir kalkınma 
konusunda bilgi merkezli ekonomilere odaklanmış ve bilgiye dayalı uzmanlık sahaları bu 
toplumlarda yeni istihdam alanları açmıştır. Verinin enformasyona dönüşümünden ve 
enformasyonun da kamu faydası için kullanımından feyzler alan yeni istihdam alanları 
Avrupa’nın 2000’lerde sahip olduğu teknoloji vizyonunu betimleyecek göstergelerdir. Fakat 
teknoloji gündelik yaşama dâhil olurken kıtadaki toplumların yapı taşları bireyler de yeni 
alışkanlıklar edinmiştir. 2000’li yılların başında Avrupa’da görüntülü mobil teknolojilerinin 
kullanımı belirli bir ekonomik güce sahip kesimin elindeyken, 2010 sonrasında; tabletler, akıllı 

 
25 B. Yılmaz’ın ifadeleri ile. “Son yıllarda bilgi teknolojileri alanında sözü en çok edilen gelişme kuşkusuz internettir. İnternet, 
sağlıklı ve güçlü bir bilgi-toplum ilişkisi surecinde yeni bir aşamayı ifade etmektedir. Gerekli koşullar, diğer bir deyişle eğitimsel, 
kültürel ve teknolojik altyapı sağlandığında hemen her alanda yeni olanaklar yaratan bu araç toplumlar için geleceğe hazırlanmanın 
yeni bir mücadele alanı olmuş gibi görünmektedir” (Yılmaz, 2002: 111). 
26 Görsel ağırlıklı iletişimi benimseme, arama motoru butonuna sahip olma ve aranan kelimeleri hafızada tutma gibi. 
27 Günümüz sergileme teknolojileri bilgiye hızlı ve kesintisiz biçimde erişim sağlamak için özünde internet için kurulan 
dijital altyapıdan faydalanmaktadır. İnternet üzerinden sağlanan bağlantı birden fazla sergileme teknolojisine eş 
güdümlü biçimde hareket etmek imkânı tanırken müze için de total bir “bilgi edinme” mekanizması sunmaktadır. 
28 R. Küçükerdoğan hedef kitlelerin belirlenmesi adına şu ifadeleri kullanır: “... Hedef kitlenin tanımlanmasında ele alınması 
gereken ölçütler de bulunmaktadır. Fiziksel ve toplumsal-ekinsel ölçütler. Hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, uğraşı, yaşadığı yer, ailesi ile 
ilgili nüfus bilimsel (demografik) bilgiler ve ilgi alanları ve tüketimleriyle ilgili bilgiler fiziksel ölçütleri oluşturur. İkinci grup ölçütler 
içsel ölçütlerdir. Bunlar aynı demografik toplulukta bulunan kişiler arasındaki yaklaşık nicel farklılıkların belirlenmesi ilkesine 
dayanan ve sonuçta hedef kitlenin yaşam biçimini, gereksinimlerini, benimsediği değerleri, ruhsal özelliklerini ortaya çıkaran 
ölçütlerdir”(Küçükerdoğan, 2012: 330).  
29 Bilgi toplumları sanayi toplumlarından farklı olarak “bilgi ve nitelikli insan” olgularını merkeze alan toplumlardır. 
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telefonlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve hatta giyilebilir ekipmanlar hemen her kesim ve yaş 
grubu tarafından benimsenmiştir. Bu durumun bir uzantısı olarak birbirlerine yakın zamanlı 
kuşaklar arasında; sosyal medya, uygulama (aplikasyon) ve oyun bağımlılıkları gibi alışkanlıklar 
baş göstermiştir.30 

Üstteki değişimleri gözlemleyen müzeler sergileme konusunda pratik yaparken, bilgi 
ekonomisinin getirilerine aşina olan hedef kitle gruplarının artık klasik sergileme 
materyallerinden (Bkz. Gösterişli vitrinler, uzun bilgiler içeren etiketler, posterler vb.) yararlanan 
sergilere ilgi göstermediğini fark etmiştir.31 Dolayısıyla sergilemelerinde teknolojiye yönelmiş, 
kullanacakları teknolojileri seçerken de dijital alışkanlıkları, diğer bir deyişle “teknoloji 
tüketimini” dikkate almaya başlamışlardır. 

Bu noktada tekrar hangi teknolojinin hangi “hedef kitle grubuna” uygun olduğu sorusuna 
dönülebilir.  

 

1.3. Hedef Kitle Gruplarındaki Değişim 

Teknoloji tüketiminin özünde neyi ifade ettiği ve bilgi toplumlarındaki hedef kitle gruplarının ne 
gibi özelliklere sahip olduğunu açıklamak için kuşak farklılıklarını32 göz önünde bulunduran 
popüler bir yaklaşımdan yararlanılabilir. Günümüzde yakın zamanlı olmalarına karşın her biri 
kendine özgü nitelikleri bulunan kuşaklar için X,Y ve Z harfleri ile ifade edilen bir gruplama 
mevcuttur. 20.yy’ın ikinci yarısından 21.yy’ın ilk çeyreğine kadar doğanları kapsayan ve mevcut 
teknolojiler ile tanışma fırsatı yakalayan bireylere işaret eden bu kuşak gruplamasında; X kuşağı 
1965-79 arasında doğanları, Y  kuşağı 1980-99’dakileri ve Z kuşağı da 2000 sonrası doğumluları 
ifade etmektedir.  

Bu üç kuşağın özellikleri referanslar eşliğinde açıklanabilir. 

H. Y. Taş ve S. Kaçar, X kuşağının özelliklerini şu şekilde ifade etmiştir; “1965-1979 yılları arasında 
vuku bulan gerek siyasi gerekse de ekonomik krizler X Kuşağı doğrudan etkilemiştir. X Kuşağı, 
kendilerinden önce gelen Bebek Patlaması Kuşağı üyelerinin gençlik dönemlerinde yaşanan 68 Kuşağı’nın 
etkisinde kalmışlardır. Ayrıca, Türkiye tarihinde politik suskunluk dönemi olarak ifade edilen 1980 Askeri 
Darbesi’ni yaşamışlardır. İki büyük siyasi olayın arasında kalmışlardır. Dolayısıyla dünya üzerinde 
ekonomik ve sosyal temellerin değişimi bakımından “Geçiş Dönemi Kuşağı”, ağır siyasi koşullar 
bakımından ise “Kayıp Kuşak” olarak bilinmektedirler” (Taş ve Kaçar, 2019: 647). 

Y kuşağını tanımlamak için ise M. U. Tuncer’in görüşleri aktarılabilir; “Y kuşağı 1980’lerden 2000’li 
yıllara kadar doğan bireyleri kapsamaktadır. X kuşağından farklı olarak Y Kuşağı teknolojik dönüşümün 
tam içinde var olmuştur. Ergenlik dönemlerinde cep telefonları ile tanışmış bu kuşak daha bireycidir aynı 
zamanda iş yaşamında da hızla yükselmeye odaklanmıştır. Çalışmaktan çok kazanmaya, kariyerden daha 
çok kendini ifade etmeye önem verirler” (Tuncer, 2016: 35). 

 
30  21. yy ile iyiden iyiye belirginleşen ve çoğunlukla gelişmiş ülke coğrafyalarında kümelenen bilgi toplumları 
günümüzde teknoloji ile kurdukları uzun soluklu temaslar nedeni ile yeni alışkanlıklar kazanmıştır. Etkili zaman 
yönetiminden, sanal ortamlarda vakit geçirmeye kadar farklı alışkanlıkları bulunan bu toplumların bilgiye erişim 
yöntemleri de çeşitlilik göstermektedir. 
31 Müzelerin içinde bulundukları toplumların güncel özelliklerini analiz eden kurumlardır. Zira hedef kitleleri ve bu 
kitlelerin beklentilerini doğru tespit etmeleri amaçlarına ulaşmaları adına önem teşkil etmektedir. 
32 İnsanlık tarihinde bireyden topluma dönüşme sürecinde çevre ile etkileşim her zaman mevcuttur. Bu etkileşim en başta 
insanın günlük yaşamına ve kültürel yapısına tesir etmiş, davranışlarının şekillenmesinde rol oynamıştır. Fakat zamanla 
gerek toplumsal yapı gerekse çevresel faktörler değişirken, (en başta iletişim konusuna) farklı dönemlerde doğup 
büyüyen insanlar arasında yeni tutumlar ortaya çıkmış, bu durum da kuşak farklılığı olarak adlandırılmıştır. 
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Son olarak Z kuşağına değinmek için P. Erten’in özünde farklı görüşlerden atıflara sahip 
tanımlamasından faydalanılabilir: “Dijital kuşak olan Z kuşağı, teknolojiye dayalı yaşam tarzları olan, 
sosyal medyayı üretken kullanan, yüksek teknoloji iletişimi çağında yaşayan, problemlerinin çözümünde 
teknolojiyi kullanabilecek yeteneğe sahip ve yüksek derecede bağlantılı olan bir kuşaktır. Bu nesil, genç̧, 
internetle büyüdüğünden bilgiye hızlı ulaşabilen, teknoloji meraklısı, formaliteye uymayan, çabuk öğrenen 
ve çeşitliliği kucaklayan bir nesildir. Özgüvenlidirler ve geleceklerini garanti altına almak isterler. Farklı 
düşünüp farklı bilgiyi işlemektedirler” (Erten, 2019: 191). 

Referanslar, günümüz müzelerinin sergileme teknolojilerinin seçimi adına dikkate aldığı hedef 
kitle gruplarının özelliklerini en genel halleriyle betimlemektedir. Ancak sergileme teknolojisinin 
tercihi ve hedef kitle konusu sadece kuşaklar üzerinden ele alınamayacak genişlikte bir konudur. 
Öyle ki müzelerin hedef kitleleri dâhilinde ziyaretçilerin fiziksel durumlarını ilgilendiren gruplar 
da mevcuttur. Engelli bireylere işaret eden hedef kitle grupları bunlardan biridir. Dokunma ve 
işitme duyularını hedef alan sergileme teknolojileri bu gruplara kolaylıklar sunmak amacıyla da 
kullanılmaktadır. Ayrıca farklı yaş gruplarının fiziksel özelliklerinden de söz etmek gerekir. 
Örneğin X kuşağı bireyleri artık birer yetişkin olmaları nedeniyle ortalama boy uzunluğu ve 
kilosuna erişmişken, Z kuşağı henüz gelişim aşamasındadır. Bu kuşağın çocukluk veya ergenlik 
dönemindeki bireyleri hâlihazırda farklı vücut ölçülerine sahiptir. Tüm bu farklılıklar sergileme 
ve teknoloji tercihinde belirleyici detaylardır. 33 

 

2. AVRUPA MÜZELERİNDE KULLANILAN SERGİLEME TEKNOLOJİLERİ 

Hedef kitle gruplarına değindikten sonra saha araştırmalarında toplanan verilere ve bu verileri 
destekleyen görsellere yer verilebilir. Saha araştırmalarının ilk durağı Tablo 1’de belirtildiği gibi 
Fransa’nın Strazburg şehridir. 

2.1. Strazburg Tarih Müzesi (Strazburg / Fransa) 

Fransa’nın Strazburg şehri zengin tarihsel arka planı ile çok kültürlü bir kent olma özelliğindedir. 
Burada ziyaret edilen Strazburg Tarih Müzesi (Bkz. Resim 1), ülkenin İsviçre ve Almanya ile bağları 
bulunan Alsas 34 bölgesinin tarihsel geçmişini ifade eden koleksiyonlara sahiptir. 

 
Resim 1. Strazburg Tarih Müzesi (Strazburg / Fransa). Dış ve iç mekândan kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2012. 

 
33 Altını çizmek gerekir ki; hedef kitle grupları zaman içinde farklılaşabilir, alt grupları oluşabilir.  
34 Bkz. Alsace. 
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Ulusal tarih eğitimi açısından önemli bilgiler barındıran Strazburg Tarih Müzesi beklendiği gibi 
sergileme konusunda teknolojiden destek almıştır. Öne çıkan teknolojiler Y ve Z kuşaklarının 
kolaylıkla benimseyeceği türdendir. Bunları görme, işitme ve dokunma duyularına hitap eden; 
sesli rehberler, kiosklar35, yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar ve holografi36 teknolojileri olarak 
sıralamak mümkündür.  

Sesli rehberler eskiden olduğu gibi kablolu kulaklıklardan faydalanmaktadır. Görsel ve işitsel donanımları 
oldukça güncel olup, yer yer birden fazla duyuyu hareketlendiren kiosklar ve yüksek çözünürlüklü dijital 
ekranlar ise müze için hazırlanan tematik (ve çok dilli) özgün yazılımlara sahiptir (Bkz. Resim 2 ve 3). En 
başta bölge tarihine yönelik bilgiler vermek ve belirli nesneleri işlevleri bağlamında yorumlamak için 
kullanılan bu teknolojiler projeksiyonlar ile desteklenmiştir. 

 
Resim 2. Strazburg Tarih Müzesi (Strazburg / Fransa). Sergi salonlarında konumlandırılan kiosklardan ve sahip oldukları ara 

yüzlerden örnekler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2012. 

 
Resim 3. Strazburg Tarih Müzesi (Strazburg / Fransa). Sergi salonlarında duvara gömülü biçimde konumlandırılan yüksek 

çözünürlüklü dijital ekranlardan bir örnek. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2012. 

 
35 Elektronik bilgi terminalleri 
36 Holografi teknolojisi, lazer ışınlarının yardımıyla oluşturulan üç boyutlu görüntülere dayanan teknolojidir. 
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Projeksiyonların sergilemedeki misyonu genel bilgi akışı ile ilişkili olan (tarihi şahısların figürleri gibi) yan 
görseller sunmaktır. Bu görsellerin sunumu için sergi salonlarındaki duvarları kullanmak yerine merkezi 
bir noktada tavana yerleştirilen üç boyutlu projeksiyon perdelerinden yararlanılmıştır (Bkz. Resim 4). 

 
Resim 4. Strazburg Tarih Müzesi (Strazburg / Fransa). Sergi salonlarında tavana konumlandırılan üç boyutlu projeksiyon 

perdesi. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2012. 

Holografi teknolojisinin müzedeki kullanım alanı ise şehrin yüzyıllar içindeki değişimini ve farklılaşan 
gündelik yaşamını betimlemektir. Ayrıca savaşları, ayaklanmaları ve bunlarla ilgili toplumsal girişimleri 
ifade etmek için de bu teknolojiden faydalanılmıştır.  

İşlevsel açıdan baktığımızda; Holografi teknolojisi kentin küçük ölçekli bir maketinin hemen üzerine 
yerleştirilmiştir. Bu teknoloji vasıtası ile imgesel bir karakterin anlatımı eşliğinde "ziyaretçinin seçtiği"37 
olaylar hakkında hareketli bilgiler verilmektedir (Bkz. Resim 5). Çatışmalara ve askeri manevralara dair 
animasyonlar maket üzerinde vuku buldukları; kasabalar, sokaklar, caddeler ve açık araziler üzerinde 
canlandırılmaktadır. 

 
Resim 5. Strazburg Tarih Müzesi (Strazburg / Fransa). Müzede kullanılan ve şehrin küçük ölçekli maketi üzerine 

konumlandırılan holografi sistemi. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2012. 

 
37 İlgili seçimler dokunmatik ekranlara sahip kontrol panelleri üzerinden yapılmaktadır. 
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Müzede sergilemeleri adına teknolojiden dolaylı yoldan destek alan koleksiyonlar da mevcuttur. 
Örneğin yerel madeni paraların bulunduğu nümizmatik koleksiyonuna ait bilgiler (tarihsel 
bağlantıları nedeniyle) diğer salonlardaki kiosklarda "seçmeli bilgi" olarak sunulmuştur. Bu 
çerçevede nümizmatik koleksiyonu hakkındaki bilgilerin aktarımında (kendi alanları içinde) 
sadece pano ve etiketlerden yararlanılmış, başka herhangi bir teknoloji kullanılmamıştır. 
Koleksiyonun sergilemesi kapsamında dikkat çeken araçlar, vitrinlere ziyaretçilerin koleksiyon 
parçalarının detaylarını incelemesi için monte edilen büyüteçlerdir (Bkz. Resim 6). 

 
Resim 6. Strazburg Tarih Müzesi (Strazburg / Fransa). Nümizmatik koleksiyonundan kesitler. Kullanılan büyüteçlerden 

biri solda görülebilir. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2012. 

 

2.2. Sırbistan Tarih Müzesi ve Nikola Tesla Müzesi (Belgrad / Sırbistan) 

Sırbistan Tarih Müzesi adından da anlaşılabileceği gibi Sırp halkının geçmişine yönelik nesneleri 
barındıran bir müzedir. Başkent Belgrad’da yer alan bu müzede çoğunlukla 20.yy’a ait olan el 
yazmaları, askeri ekipmanlar, sanat eserleri ve etnografik nesneler bulunmaktadır. Müzede 
koleksiyonların sergilenmesi için üç duyuya da hitap teknolojiler tercih edilmiştir. Bunlar genel 
bir gruplama ile; sesli rehberler, projeksiyonlar ve kiosklardır (Bkz. Resim 7).  

 
Resim 7. Sırbistan Tarih Müzesi (Belgrad / Sırbistan). Dış cephe ve iç kısımlardan kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ 

Arşivi, 2017. 

Sırbistan Tarih Müzesi’ndeki sesli rehberler bilgiyi numaralandırma sistemi üzerinden aktarırken, 
projeksiyonlar nesnelere dair fotoğraf ve grafikleri sergi salonlarına yansıtmak amacıyla 
kullanılmıştır (Bkz. Resim 7, en alt kesit). Kiosklar ise ziyaretçilere koleksiyon içeriklerine göre 
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bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler (farklı dillerdeki anlatımları da bulunan); siyasi tarih odaklı 
sayısal dökümler, muharebeler ve biyografiler gibi konuları kapsamaktadır (Bkz. Resim 8).  

 
Resim 8. Sırbistan Tarih Müzesi (Belgrad / Sırbistan). Müzede kullanılan ve askeri liderlerin kısa biyografileri ile 

zaferlerini aktaran kiosklardan kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

Sergileme teknolojilerinin kullanımı adına daha geniş kapsamlı bir yaklaşıma sahip olan Nikola 
Tesla Müzesi’nden bahsedersek, müze bilim tarihinin en tanınmış mucitlerinden biri olan Sırp 
kökenli Nikola Tesla’nın (1856-1943) anısı için kurulmuştur (Bkz. Resim 9). 

 
Resim 9. Nikola Tesla Müzesi (Belgrad / Sırbistan). Dış cephe ve iç mekândan kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 

2017. 

Müzede N. Tesla’nın kişisel eşyaları mevcuttur. Fakat kurumun ayırt edici özelliği; ziyaretçilere 
enerji kavramı ve N. Tesla’nın buluşlarına yönelik bilgileri etkileşimsel araçlar eşliğinde 
deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunmasıdır. Bu anlamda sergi salonlarında en başta fen 
bilimlerini ilgilendiren ve genellikle elektrik enerjisine yönelik çalışma prensiplerini gösteren 
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replika cihazlar yer almaktadır (Bkz. Bobinler vb.). Müze sözünü ettiğimiz deneyimleyerek 
öğrenme yaklaşımı çerçevesinde düzenlediği eğitim etkinliklerinde bu replikalardan destek 
almaktadır (Bkz. Resim 10). İlgili teknolojiler de bu replikaların alt metinlerini anlaşılır kılacak 
biçimde kurgulanmış, farklı duyuları hedef alan bir sergileme politikası izlenmiştir. 

 
Resim 10. Nikola Tesla Müzesi (Belgrad / Sırbistan). Müzedeki eğitim etkinliklerinden kesitler. Kablosuz enerji 

aktarımının işlendiği bu etkinlikte ziyaretçiler kendilerine müze tarafından verilen lambaların kaynaktan gelen enerji ile 
nasıl aydınlandığını gözlemlemektedir. Görselde üstteki kesitte; kaynak kapalı durumdayken lambalar sönük haldedir. 
Alttaki kesitte ise; kaynağın harekete geçmesi ile lambalar da aydınlatır duruma geçmiştir. (Bkz. Tesla Elektrik Bobini). 

Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

Söz konusu teknolojiler arasında; kiosklar, yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar, üç boyutlu 
yüzeyler üzerinde kullanılan projeksiyonlar ve holografi cihazları öne çıkmaktadır.  

Müzede yer alan ve N. Tesla’nın ürettiği enerji kaynaklarının izlediği protokolleri açıklamak 
amacıyla kullanılan bu teknolojiler arasında; kiosklar ve yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar 
ziyaretçilere çoğunlukla terminolojik ve kavramsal bilgileri aktarmaktadır (Bkz. Resim 11). 

 
Resim 11. Nikola Tesla Müzesi (Belgrad / Sırbistan). Müzede kullanılan kiosklar ve yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar. 

Her iki teknolojide de infografiklerden yararlanılmıştır. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

Üç boyutlu yüzeyler üzerine yansıtılan projeksiyonlardaki temel amaç ise doğa dostu enerji 
kaynaklarını anlatmak ve sürdürülebilir enerji kavramının açıklanmasına yardım etmektir (Bkz. 
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Resim 12). Benzer bilgiler holografi cihazları üzerinden de verilmektedir. Fakat holografi 
cihazlarında ağırlıklı olarak enerji adına kullanılan daha eski yöntemler tasvir edilmektedir. (Bkz. 
Resim 13). 

 
Resim 12. Nikola Tesla Müzesi (Belgrad / Sırbistan). Müzede kullanılan projeksiyon teknolojisinden kesitler. Projeksiyon 

görüntüleri beyaz köpükten yapılmış olan üç boyutlu bir şehir maketi üzerine yansıtılmaktadır. Makete hareketlilik 
kazandıran bu teknoloji ile betimlenen konu “enerjidir”. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

 
Resim 13. Nikola Tesla Müzesi (Belgrad / Sırbistan). Müzede kullanılan holografi teknolojisinden kesitler. (Buhar enerjisi 

konusunun holografi ile anlatımıdır). Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 
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2.3. Akropolis Müzesi ve Kiklad Sanat Müzesi (Atina / Yunanistan) 

Yunanistan’ın başkenti Atina ülkenin kalabalık nüfuslu şehirlerindendir. Eski Yunan 
uygarlıklarının kalıntılarına ev sahipliği yapan bu şehrin en bilindik müzelerinden biri ise 
Akropolis Müzesi’dir (Bkz. Resim 14). Müzenin koleksiyonları kentin Akropolis Tepesinde 
gerçekleştirilen kazılarda edinilen arkeolojik nesne gruplarından oluşmaktadır. 

 
Resim 14. Akropolis Müzesi (Atina / Yunanistan). Dış cephe ve iç mekândan kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 

2017. 

Akropolis Müzesi'nin kullandığı belli başlı sergileme teknolojileri sesli rehberler ve yüksek 
çözünürlüklü dijital ekranlardır. (Ziyaretçilere arkeolojik bilgiler sunmak için kullanılan bu 
cihazlara sayıca çok az olan kiosklar eşlik etmiştir). Sesli rehberler, numaralandırma sistemi ile 
nesnelerin hangi zaman diliminde hangi kazıda bulunduğuna dair bilgiler sunmaktadır. Yüksek 
çözünürlüklü dijital ekranlar da benzer bir işlev görmekteyken, içerikleri ağırlıklı olarak 
Akropolis kazılarını anlatan belgeseller ve seçili nesnelerin önemini vurgulayan kısa 
anlatımlardan oluşmaktadır. Diğer müzelerden farklı olarak Akropolis Müzesi'ndeki yüksek 
çözünürlüklü ekranlarda birden fazla ekran aynı görüntüyü paylaşımlı biçimde aktaracak 
şekilde kombine edilmiştir (Bkz. Resim 15).  

 
Resim 15. Akropolis Müzesi (Atina / Yunanistan). Müzedeki yüksek çözünürlüklü dijital ekranlardan kesitler. Kaynak: 

Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 
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Atina’da ziyaret ettiğimiz bir diğer müze ise Kiklad Sanat Müzesi’dir (Bkz. Resim 16). Kökleri çok 
eskilere dayanan Kiklad Uygarlığının kalıntılarına ev sahipliği yapan bu müzede kullanılan 
teknolojik araçlar ağırlıklı olarak yine sesli rehberler ve kiosklardır. Sesli rehberler Akropolis 
Müzesi’ndekiler ile aynı işlevi görmektedir. Ancak Kiklad Sanat Müzesi’nde Akropolis Müzesi'nin 
aksine kiosklar neredeyse tüm sergileme alanlarına dağılmıştır. İnfografik anlatımlı bilgi panoları 
ile birbirlerini destekleyecek biçimde konumlandırılan kiosklarda Kiklad Uygarlığının tarihi ve 
mevcut koleksiyon nesnelerinin hangi amaçlar için üretildiği gibi genel bilgiler yer almaktadır 
(Bkz. Resim 17 ve 18). 

 
Resim 16. Kiklad Sanat Müzesi (Atina / Yunanistan). İç kısımlardan kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

 
Resim 17. Kiklad Sanat Müzesi (Atina / Yunanistan). Müzede sergilemelerde kullanılan kiosklardan kesitler 1. Kaynak: 

Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 
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Resim 18. Kiklad Sanat Müzesi (Atina / Yunanistan). Müzede sergilemelerde kullanılan kiosklardan kesitler 2. Kaynak: 

Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

2.4. Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Zagreb Tarih Müzesi (Zagreb / Hırvatistan) 

Coğrafi olarak Orta Avrupa ve Balkanlara temas eden Hırvatistan Adriyatik Denizi'ne kıyıları 
olan ve uluslararası kültür - sanat girişimlerine sıklıkla ev sahipliği yapan bir ülkedir. Saha 
araştırmalarında ülkenin başkenti Zagreb şehri ziyaret edilmiş, sergileme teknolojilerine yönelik 
veriler; Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Zagreb Tarih Müzesi'nde toplanmıştır.  

Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi (ağırlıklı olarak) 20.yy sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyona 
sahiptir. Bu koleksiyon yerel sanatçıların eserlerini barındırdığı gibi pek çok uluslararası 
sanatçının yapıtına da ev sahipliği yapmaktadır (Bkz. Resim 19). 

 
Resim 19. Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi (Zagreb / Hırvatistan). Dış cephe ve iç kısımlardan kesitler. Kaynak: Burak 

BOYRAZ Arşivi, 2017. 
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Söz konusu koleksiyonda 20.yy'ın son çeyreğinde öne çıkan video sanatı akımına dâhil 
edilebilecek eserler de bulunmaktadır. Bu eserlerin sergilemelerinde üretildikleri dönemin 
teknolojileri dikkate alınmıştır. Örneğin video sanatının ilk zamanları ile 21.yy'ın başlarındaki 
üretimler gerek görüntü kalitesi gerekse ses anlamında farklı nüanslara sahiptir. Dolayısıyla yeni 
yapıtlar kulaklıklara sahip yüksek çözünürlüklü dijital ekranlarda sunulurken, eski yapıtlar 
bağlamlarından koparılmamak için kutu tipi televizyonlarda takdim edilmiştir (Bkz. Resim 20). 

 
Resim 20. Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi (Zagreb / Hırvatistan). Video sanatı akımına dâhil olan eserlerin 

sergilemelerinden kesitler. Üstte yeni yapıtlar için kullanılan yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar. Altta kutu tipi 
televizyonlar. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

Mevzu bahis dijital ekranlar sadece video sanatına temas edecek şekilde kullanılmamıştır. 
Müzede sanat tarihi konularına, ilgili biyografilere ve sanat yapıtlarının üretim / icra süreçlerine 
yönelik bilgi akışını sağlamak adına da yüksek çözünürlüklü dijital ekranlardan faydalanılmıştır. 
Örnekle Marina Abramović'in (1946) performanslarında kullandığı nesneler, sanatçının hazırlık ve 
icra süreçlerine dair belgesel görüntüleri ile kompoze edilmiştir (Bkz. Resim 21). 

 
Resim 21. Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi (Zagreb / Hırvatistan). Marina Abramović'in (1946) performanslarında 

kullandığı nesnelerin sergilemesinden kesitler. Görsel üzerinden ilgili belgeselleri içeren yüksek çözünürlüklü dijital 
ekranlar görülebilir. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 
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Dijital ekranlar müzedeki eğitim alanlarında da kullanılmıştır. Farklı hedef kitlelere yönelik sanal 
sanat uygulamalarını barındıran bu ekranlar ziyaretçileri deneyim kazanmaya / bilgi edinmeye 
teşvik etmek amacıyla açık (duvarsız) bir ortamda konumlandırılmıştır (Bkz. Resim 22). 

 
Resim 22. Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi (Zagreb / Hırvatistan). Müzede dijital ekranların kullanıldığı alan (aynı 

zamanda eğitim alanıdır). Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi en başta koleksiyon içeriği nedeniyle görüntüleme 
teknolojilerinden yararlanmıştır. Ancak müzede kullanılan teknolojiler bunlarla sınırlı değildir. 
Sesli rehberler hemen hemen tüm sergi alanlarında işlevseldir. Sesli rehberler konusunda izlenen 
politika ilgili biyografilere ve sanat yapıtlarının üretim / icra süreçlerinin ifadesine yöneliktir (Bkz. 
Resim 23). 

 
Resim 23. Zagreb Çağdaş Sanatlar Müzesi (Zagreb / Hırvatistan). Sesli rehberlere işaret eden etiketler. Kaynak: Burak 

BOYRAZ Arşivi, 2017. 

Ziyaret ettiğimiz bir diğer müze olan Zagreb Tarih Müzesi'nde de benzer yaklaşımlar mevcuttur. 
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Zagreb Tarih Müzesi şehir halkının farklı dönemlerinde kullandığı günlük yaşam nesnelerini 
kapsayan ve yakın geçmişinde tanıklık ettiği askeri olaylara göndermeler yapan bir koleksiyonu 
barındırmaktadır (Bkz. Resim 24). Bu anlamda söz konusu nesnelerin arka planları ve ülkede 
yaşanan olaylara dair belgeseller ziyaretçilere yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar ile 
sunulmuştur (Bkz. Resim 24, sol alt kesit). İlgili ekranlar aynı zamanda müzedeki etkileşimsel 
uygulamalar ile koordine edilmiştir. Örneğin çatışma / muharebe dönemlerinde Zagreb’de zarar 
gören mekânların “öncesi ve sonrası” durumlarını betimleyen etkileşimsel uygulamadaki 
görsellere, yüksek çözünürlüklü dijital ekranlarda da yer verilmiştir (Bkz. Resim 25). 

 
Resim 24. Zagreb Tarih Müzesi (Zagreb / Hırvatistan). Müzedeki yüksek çözünürlüklü dijital ekranlarından biri (sol alt 

kesit) ve müzenin koleksiyon nesnelerinden kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

 
Resim 25. Zagreb Tarih Müzesi (Zagreb / Hırvatistan). Müzede sergi salonlarında konumlandırılan ve muharebe 

dönemlerinde şehirde zarar gören mekânların “muharebe öncesi ve sonrası” durumlarını betimleyen etkileşimsel 
uygulama. (Maket malzemelerinden yapılmıştır). Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

 

2.5. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya) 

Son müzemiz Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi ülkenin fuar kenti olarak bilinen (ve Aşağı Saksonya 
eyaletinin de başkenti olan) Hannover şehrinin en geniş koleksiyonlu müzelerinden biridir (Bkz. 
Resim 26). Geçmişi 19.yy’a kadar dayanan bu müze günümüzde mevcut koleksiyonlarını beş ana 
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başlık altında gruplandırmıştır. Bunlar: Sanat Koleksiyonu, Doğa Tarihi Koleksiyonu38 , Arkeoloji 
Koleksiyonu, Etnoloji Koleksiyonu ve Nümismatik Koleksiyonu’dur.39  

 
Resim 26. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya). İç mekândan kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 

2017. 

Sergileme yöntemleri adına müze için söylenebilecek ilk şey deneyimlemeyi göz önünde 
bulunduran ve bunu yaparken de etkileşimsel araçlardan faydalanan bir yaklaşıma sahip 
olduğudur. Müzede etkileşimselliğe işaret edebileceğimiz ancak dijital altyapıdan destek alma 
ihtiyacı duymayan araçlar daha çok ziyaretçinin dokunma ve görme duyusuna hitap eden (ve 
kendi içinde sınırlı mekaniklere sahip olan) araçlardır. Bunlara en başta Doğa Tarihi 
Koleksiyonu’nun sergi salonlarında rastlanabilir (Bkz. Resim 27 ve 28). 

 
Resim 27. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya). Doğa Tarihi Koleksiyonu’nun sergi salonunda 

konumlandırılan etkileşimsel bir bilgi panosu. Ziyaretçiler tarih çağlarının anlatıldığı bu panodaki bilgilere her bir 
posteri kendilerine doğru çekerek erişmektedir. (Posterler farklı çağları anlatmaktadır).40 Kaynak: Burak BOYRAZ 

Arşivi, 2017. 

 
38  Bünyesinde vivaryumlar da barındırmaktadır. (Vivaryum: Canlıları gözlemlemek için oluşturulan yapay yaşam 
alanları). 
39  Müze hakkında daha fazla bilgi almak için Bkz.: Boyraz, B. & Şahin, I. (2018). “Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi 
(Hannover) ve Sanat Koleksiyonu Üzerine Bir Araştırma", V. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinler Kitabı, 
13-15 Aralık 2018. İstanbul, ss. 1195-1205. 
40 Öğrenmeyi keyif alarak sağlama amacı güttüğü belli olan bu araçların üretimi için çoğunlukla temel maket malzemeleri 
kullanılmıştır. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(8): 532-562. 

 555 

 
Resim 28. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya). Tarih öncesi devirlerde kullanılan el aletlerinin 

replikalarını içeren ve dokunma duyusuna hitap eden bir düzenek. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

Mevzu bahis koleksiyonun sergilemesine dâhil biçimde kullanılan ve etkileşimsel olup, 
teknolojiden destek alan araçlara gelirsek, bunlar da özünde yine deneyimleyerek öğrenmeye 
katkı sağlama amacı güden araçlardır. İlgili araçlar birden fazla duyuya aynı anda hitap 
edebilmektedir (Bkz. Resim 29). 

 
Resim 29. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya). Doğa Tarihi Koleksiyonu çatısı altında, “Madenler” ve 

“Antropoloji” temalarında kullanılan sergileme teknolojileri. Bu araçlar ile ziyaretçilerin madeni kalıntılar ile 
antropolojik kalıntılar arasındaki farklılıkları, “arama detektöründen” referans alarak tasarlanmış çubukları kullanarak 

kavraması amaçlanmıştır. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 
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Önceki kısımlarda sıklıkla kiosklardan bahsetmiştik. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi, sergi 
salonlarında bu türden sergileme teknolojilerine yer vermiştir. Gerek tabletler gerekse kiosklar 
ziyaretçilere bilgiye pratik ara yüzler üzerinden; infografikler ve kısa videolar ile erişme imkânı 
tanımaktadır (Bkz. Resim 30 ve 31). 

 
Resim 30. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya). Doğa Tarihi Koleksiyonu’nun sergi salonlarında kullanılan 

tablet ve kiosk. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

 
Resim 31. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya). Doğa Tarihi Koleksiyonu’nun sergi salonlarında kullanılan 

kiosklar. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 
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Müzede ziyaretçilerin yalnızca işitme duyusuna odaklanan teknolojiler de bulunmaktadır. Bu 
teknolojiler ile hayvanların çıkardıkları sesleri duyma imkânı yakalanabildiği gibi müze tarihi ve 
koleksiyonlarına yönelik konu anlatımları da dinlenebilmektedir (Bkz. Resim 32).  

 
Resim 32. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya). Doğa Tarihi Koleksiyonu’nun sergi salonlarında kullanılan 

ve işitme duyusuna odaklanan teknolojiler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi’nde yakın zamanlı kuşakların oyun alışkanlıkları da göz ardı 
edilmemiştir. Müzede sergilemenin bir parçası olarak ziyaretçilerin; akıl yürütme, pratik 
düşünme ve hızlı karar verme gibi özelliklerini test edebileceği dijital oyun mekanizmaları 
mevcuttur (Bkz. Resim 33).41 

 
Resim 33. Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi (Hannover / Almanya). Doğa Tarihi Koleksiyonu’nun sergi salonlarında kullanılan 

ve ziyaretçilerin oyun oynamasına imkân veren teknoloji. Özünde ziyaretçilerin motor becerilerinin atalarına göre ne 
denli geliştiğini vurgulamak için kullanılmıştır. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017. 

 

 
41 Müzelerde oyun konusunu oyun tabanlı öğrenme-öğretme metotları çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Eğitim 
Bilimleri araştırmalarında sıklıkla gündeme gelen bu konu üzerine çalışmalarda bulunan S. Koç Akran ve İ. Kocaman’ın şu 
şekilde bir ifadesi mevcuttur; “Kısacası oyun tabanlı öğrenme-öğretme modeli çocukların gerçek dünya olayları üzerinde 
düşünmesini sağladığı için “çocuklarda düşünmenin yapılandırılmasında” önemli bir süreç olarak görülmektedir. Daha sonra bu 
süreçler eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme vb. gibi becerilerin oluşmasını sağlar.” (Koç Akran & Kocaman, 525). 
Mevzu bahis becerilerin oluşup gelişmesi müzelerin benimsediği hedefler ile uyuşmaktadır. 
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SONUÇ 

Giriş başlığının ardından sergileme işlevinin 1980 sonrasındaki dönüşümünü bazı anahtar 
kelimeler üzerinden açıklamaya çalışmıştık. Sonrasında yakın zamanlı saha araştırmalarında 
topladığımız verilere ve bu verilere dair fotoğraflara yer vermiştik. Bu noktada söylenebilecek en 
net şey; müzelerin 1980’leri izleyen süreçte sergilerinin niteliklerini arttırmak adına seri biçimde 
teknolojik araç edinmeye başladığıdır. Toplanan veriler üzerinden bu araçlara dair çıkarımlarda 
bulunmak mümkündür. İlk olarak Avrupa müzelerinin dijital bağımlılığa hitap edebilecek 
cihazları kullanmadaki girişimlerine yönelik tespitlere yer verilebilir: 

a) İkinci kısımda sunduğumuz görsellerden anlaşılabileceği gibi sergileme konusunda 
artık sadece; sesli rehberler ve eski tip monitörler kullanılmamaktadır. Hedef 
kitlelerin ihtiyaçları ve alışkanlıklarının “güncellenmesi” nedeniyle; tabletler, 
kiosklar, yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar, holografi ekipmanları ve oyun 
konsolları gibi pek çok araç iyiden iyiye demirbaşlar listesine işlenmiştir. Bunlara 
literatürde bahsi geçen ve sahada da tatbik edilen; sanal gerçeklik gözlüklerini, 
simülatörleri ve haptik cihazları da eklemek gerekir. Hatta 2010 sonrasında sanal 
müze uygulamaları yaygınlaşmış42, artırılmış gerçeklikten 43 söz etmek de olağan 
hale gelmiştir.  

b) Saydığımız teknolojiler Avrupa’daki müzelerin koleksiyon sergilemelerine direk ya 
da dolaylı yollardan destek vermektedir. 

c) Farklı özelliklerdeki teknolojiler aynı ortamda birbirleri ile eşgüdümlü biçimde 
kullanılabilmektedir. (Bkz. kiosklar ve projeksiyonlar). 

d) Söz konusu teknolojileri belirli bir müze türüne atfetmek doğru değildir. İlgili 
teknolojiler ayrı türlerdeki pek çok müzede yer almıştır. Misyonlarını küratörlerin 
onları kullanım amaçları veya hedef kitle gruplarının özellikleri belirlemiştir.  

e) “Y” ve “Z” kuşaklarının niteliklerini birinci bölümde referanslar eşliğinde 
belirtmiştik. Avrupa müzeleri teknoloji tüketimi alışkanlığı yüksek olan bu 
kuşakların (bilgiye dijital ortamlar üzerinden erişme ve öğrenirken keyif alma gibi) 
alışkanlıklarına hitap edecek donanımlara sahiptir.  

f) Ziyaretçilerin şahsi tabletleri ve akıllı telefonları artık sergilemenin bir parçası haline 
gelmiştir.44  

Sergileme için kullanılan güncel teknolojilerin yeni hizmet ve olanakları da irdelenmiştir.  

a) Sergileme için kullanılan teknolojilerin işlevsellikleri özellikle deneyimlemeye katkı 
sağlayacak biçimde artmıştır. 

b) Günümüz sergileme teknolojileri birden fazla duyuyu harekete geçirecek nitelikler 
de barındırmaktadır. 

 
42 E. Aladağ, D. Akkaya ve G. Şengöz 2014 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersinde Sanal Müze Kullanımının Öğretmen 
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi adlı makalelerinde şu şekilde bir bilgiye vermiştir; “Araştırma sonucunda öğretmenlerin 
sanal müzeleri önemli bir ders materyali olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni ise öğrencilerin gezme imkânı 
olmayan müzeleri görme imkânı sunmaları olarak belirtmişlerdir.” (Aladağ, Akkaya & Şengöz, 2014: 213). Aynı makalede 
Türkiye’yi ilgilendiren bir bilgi olarak; “Öğretmenlerin en çok kullandıkları sanal müzeler şunlardır: Topkapı Sarayı, Anıtkabir, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ayasofya’dır. Bu müzelerin daha sık kullanılmasının nedeni sosyal bilgiler dersi programına uygun 
eserler bulunması ve müzelerin tasarım özellikleri olabilir.” (Aladağ, Akkaya & Şengöz, 2014: 213). 
43 İç kısımlarda değinmediğimiz ancak 2010 sonrasında popülerleşen artırılmış gerçeklik için bir parantez açmak gerekir. 
C. Coşkun’un artırılmış gerçeklik ve müzeye dair perspektifi şu şekildedir; “Sanatçılar, küratörler ve müzeler artırılmış 
gerçeklik teknolojisini kullanarak kendi sanat anlayışları içerisinde farklı ifade biçimlerini ortaya koyabilmektedirler. ... Müzeler ise 
kendilerine olan ilgiyi artırmak koleksiyonlarında bulunan fakat başka sergileme alanlarında bulunan eserleri müze içerisinde tekrar 
canlandırmak için kullanabilmektedirler” (Çoşkun, 2017: 72). 
44 Müzelerde sunulan kare kodlar ya da web adresleri üzerinden ilgili uygulamalar (aplikasyonlar) “indirilebilmekte”, 
böylelikle bilgi edinmek için başka bir donanıma gerek duyulmamaktadır. Bu yöntem en başta Z kuşağı bireylerinin 
ilgisini çekmektedir. 
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c) Kioskların, yüksek çözünürlüklü dijital ekranların ve sesli rehberlerin görüntü ve 
ses kalitesi yükselmiştir.  

d) Tuşların ve düğmelerin yerini artık dokunmatik ekranlar almıştır.  
e) Sergileme teknolojilerinin tasarımları literatürde yer bulan eski örneklerine göre çok 

daha minimal özellikler taşımaya başlamış, hedef kitle gruplarının alışkanlıkları ve 
fiziksel durumları üzerinden yapılan çalışmalar ile ergonomi ön plana çıkmıştır. 

f) Etkileşimsellik konusunda sergileme teknolojilerinin, teknolojiden destek almayan 
diğer araçları bütünüyle geri plana attığı söylenemez. Avrupa müzelerinde hala 
dijital alt yapılara sahip olmayan etkileşimsel araçlar kullanılmaktadır. 

g) Aynı zamanda iletişim araçları olma özelliğindeki sergileme teknolojileri (tablet ve 
yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar gibi) kablosuz ağ kullanımına uygun 
meziyetlere sahiptir. Bu durum yazılımlarının güncellenmesine ve içeriklerinin 
yenilenmesine hız kazandırırken, kullanıcılara tanınacak hareket imkânlarının tek 
bir merkezden (müze tarafından) kontrol edilmesini de kolaylaştırmıştır.  

h) Kamera özelliğine sahip olan tablet ve kiosk gibi sergileme araçlarının bazılarında 
görsel içerikli anlık paylaşımlarda bulunmaya olanak tanımak adına sosyal medya 
uygulamaları (aplikasyonları) da yer almaktadır.  

Edinilen bulgular üzerinden yenilikçi sergileme yöntemlerinde ülkemiz (Türkiye) müzelerinin 
referans alabileceği yakın dönemli sergiler (veya bu sergileri organize eden müzeler) de 
saptanmıştır.  

Öncesinde belirtilmelidir ki; teknoloji, sergileme konusunda hâlihazırda Türkiye’deki pek çok 
müzeye entegre durumdadır. Saha araştırmalarında ziyaret ettiğimiz Avrupa müzeleri ile benzer 
koleksiyonlara sahip olan; Yalova Kent Müzesi (Yalova), Trabzon Şehir Müzesi (Trabzon) ve Adalar 
Müzesi (İstanbul) gibi kurumlar Türkiye’de güncel sergileme teknolojilerinin kullanımı için örnek 
gösterilebilecek müzelerdir (Bkz. Resim 34).  

 
Resim 34. Solda Sağa Yalova Kent Müzesi (Yalova), Trabzon Şehir Müzesi (Trabzon) ve Adalar Müzesi’nde (İstanbul) 

kullanılan teknolojik ekipmanlardan kesitler. Kaynak: Burak BOYRAZ Arşivi, 2017-2018. 

İlgili kurumlardaki teknolojiler ihtiyaç halinde edinileceğini düşündüğümüz holografi 
teknolojisi dışında Avrupa’dakiler ile benzer özellikler barındırmaktadır. Teknolojiden 
faydalanmak isteyen müzelerimiz yurt içinde bu kurumlarda ya da müzecilik konusunda aktüel 
paylaşımlara olanak sunan; Heritage İstanbul 2019 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri 
Fuarı & Konferansı gibi etkinliklerde incelemelerde bulunabilir (Bkz. Resim 35).45  

 
45 Türkiye için müzeler ve kültür kurumlarındaki sergilerden söz ederken, dikkat çekici projeleri ile öne çıkan bir isimden 
de bahsetmek gerekir. Endüstriyel tasarımcı / müze bilimci Burçak Madran (1970) yurt içindeki pek çok müze projesine 
danışmanlık yapmakta ve sergileme konusunda öncü adımlar atmaktadır. 
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Resim 35. 11 – 13 Nisan 2019 tarihli Heritage İstanbul 2019 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı & 
Konferansı’ndan bir kesit.  Harbiye Hilton İstanbul Convention ile Exhibition Center. İstanbul. Kaynak: Burak BOYRAZ 

Arşivi, 2019. 

Yurt dışında araştırma yapmayı hedefleyen müzelerimiz ise ikinci kısımda yer verdiğimiz tüm 
müzeleri ziyaret edebilir. Avrupa’da yer alan bu müzelerde sergileme teknolojisi olarak öne çıkan 
araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Bkz. Tablo 2).   

 

Tablo 2. Araştırma İçin Ziyaret Edilen Ülkelerde Öne Çıkan Sergileme Teknolojileri. 

Sıra 
Ziyaret 
Edilen Ülke 

Ziyaret Edilen 
Şehir Ziyaret Edilen Müze Öne Çıkan Sergileme Teknolojileri 

1 Fransa Strazburg Strazburg Tarih Müzesi 

Sesli Rehberler, Kiosklar, Yüksek 
Çözünürlüklü Dijital Ekranlar, 
Projeksiyonlar, Holografi 
Teknolojisi. 

2 Sırbistan Belgrad Sırbistan Tarih Müzesi & 
Nikola Tesla Müzesi 

Sesli Rehberler, Kiosklar, Yüksek 
Çözünürlüklü Dijital Ekranlar, 
Projeksiyonlar, Holografi 
Teknolojisi. 

3 Yunanistan Atina Akropolis Müzesi ve Kiklad 
Sanat Müzesi 

Sesli Rehberler, Kiosklar, Yüksek 
Çözünürlüklü Dijital Ekranlar. 

4 Hırvatistan Zagreb 
Zagreb Çağdaş Sanatlar 
Müzesi & Zagreb Tarih Müzesi 

Sesli Rehberler, Kiosklar, Yüksek 
Çözünürlüklü Dijital Ekranlar. 

5 Almanya Hannover Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi 
Sesli Rehberler, Kiosklar, Yüksek 
Çözünürlüklü Dijital Ekranlar, 
Projeksiyonlar, Oyun Konsolları. 

 

Son olarak temas edilecek konu Avrupa Birliği projeleri veya kalkınma fonları çerçevesinde Batı 
müzeler ile iş birliği yapma fırsatıdır. Bu noktada en başta kent müzelerimizin Tablo 2’de yer 
verdiğimiz müzeler ile ortaklıklar kurabileceğini söylemek gerekir. Söz konusu ortaklıklar ile 
sergilemenin yanı sıra; araştırma, bakım-koruma, belgeleme ve eğitim etkinlikleri gibi 
müzeciliğin diğer işlevlerinde de teknik bilgi kazanılması son derece muhtemeldir.  

Notlar: 

1- Metni tamamlarken teknoloji ile ilgili bir sorunsala temas etmek, sonraki yıllarda sergileme teknolojileri üzerinde 
çalışmayı hedefleyen uzmanlar için faydalı olacaktır. Bu sorunsal teknolojideki hızlı değişimin sergileme teknolojilerinin 
kullanım ömürlerine olan etkisi, diğer bir deyişle müzenin edindiği donanımın sürdürülebilirliğidir. Yalın bir ifadeyle: 
“Bugün müzeler sergileme amacıyla kullandıkları teknolojik cihazları bozulmalar, kullanımda yaşanan sorunlar, diğer 
teknolojilerle uyumsuzluk ve anlatımda yeterli olamama gibi sebeplerden dolayı sürekli olarak yenilemektedir. Yeni 
teknolojilerin bir öncekilerden üstün olmasının dışında bu değişime sebep olan bir başka etken ise mevcut teknolojinin 
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sergileme amacına hizmet edememesidir. 46  Müzelerde bulunan sergileme teknolojileri bazen müzede sergilenen 
nesnelerin vermek istediği mesajı aktarmada etkisiz ya da yetersiz kalabilmektedir” (Boyraz, 2011: 51).47 Bu gibi durumlar 
ile karşılaşmamak için sergileme teknolojilerinden faydalanacak olan müzeler uzun vadeli düşünmeli, planlı hareket 
etmeli ve ilgili teknolojilerin bakım ve onarım ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir.48  
2- Araştırmanın Fransa ayağına vesile olan projenin künyesi için Bkz.: (2012). Avrupa Birliği / Türkiye Kültürlerarası 
Diyalog - Müzeler Hibe Programı. “University Museums In EU Countries & Turkey” Projesi. Yürütücüler: A. Sultan 
Karaoğlu & Özcan Gündoğdu. Proje No: TR0803.02-02/27. Proje Bütçesi: 118.403 Euro. Proje İştirakçileri: Kocaeli 
Üniversitesi, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi. İzmit / Türkiye,  Strasbourg University, Jarden des Sciences. Strasbourg 
/ France. 
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Öz 

Hisse senedi piyasaları, finansal piyasalar içerisinde risk düzeyi en yüksek olanlarından biridir. 
Bu yüzden yatırımcılar genellikle bu piyasalarda işlem yaparken risklerini bertaraf edebilecek 
yaklaşımlarda bulunmaktadır. Bunun en etkili yollarından biri çeşitlendirme unsuru içeren 
varlıklara yatırım yapmaktır. Çeşitlendirme unsuru içeren varlıklardan biri de menkul kıymet 
yatırım ortaklıklarıdır. Bu çalışmanın amacı, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senedi 
yatırımlarındaki çeşitlendirme katkısının tespit edilmesidir. Bunun için diğer sektörlerin taşıdığı 
finansal riskler ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının taşımış olduğu riskler tespit edilerek 
risk düzeylerine göre karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular menkul kıymet yatırım 
ortaklıklarına yatırım yapmanın tek başına diğer sektörlerdeki hisselere yatırım yapmaktan daha 
az riskli olduğunu ortaya koymuştur. Yani riskten kaçan hisse senedi yatırımcıları açısından 
menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörünün iyi bir seçenek olduğu görülmüştür. 
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Abstract 

Among financial markets, stock market is one of the riskiest markets. That is why investors need 
to be found in approaches that can eliminate their risks when trading in these markets. One of 
the most effective ways to do this is to diversify or invest in assets with diversification. One of 
the assets with diversification is securities investment trusts. The purpose of this study is to 
compare the financial risks carried by other sectors and the risk that the securities investment 
trusts are carried Forward and the risk levels between the mare compared with the high and low 
risk levels. This issue is of particular significance at the risk level in terms of being a natural 
diversification component of securities investment trusts in order to guide investors who want 
to invest in financial markets. The findings show that investing in securities investment trusts 
alone is less risky than investing in other sectors. It means that investment trusts are seen as ideal 
selection for investors who want to avoid from risk  
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GİRİŞ 

Portföy, gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları reel ve parasal varlıklardır. Aslında portföy 
kavramı tüm yatırım çeşitlerini kapsamakla birlikte genellikle anlaşılan veya ifade edilmeye 
çalışılan tahvil, hisse senedi, hazine bonosu gibi menkul kıymet yatırımlarının bileşimidir (Basık, 
2011: 582). Bu varlıklardan elde edilecek getirinin artırılması etkin portföy yönetimiyle 
mümkündür. Tasarruf sahiplerinin, en uygun yatırım üzerinde odaklanması, elde edecekleri 
getiriyi yine en uygun bir şekilde değerlendirmek amacıyla yatırımlarında portföy oluşturma 
yoluna gitmesi düşük risk-yüksek getiri boyutları içerisinde makul olan seçeneklerden biridir.  

Portföy yönetiminin amacı, risk ve getiriye göre hangi varlıkların ne oranda portföy içerisinde 
yer alacağı ve değişen piyasa koşulları içerisinde hangi varlıkların portföyden çıkarılacağının 
belirlenmesidir (Demirtaş ve Güngör, 2004:103). Piyasa belirsizliği, bilgi kaynağından gelen 
haberler ve diğer bazı faktörler riskin oluşmasında etkili olurken, bu riski yatırımlar içerisine 
yayarak azaltılması tasarruf sahipleri tarafından tercih edilmemektedir. Çünkü, Türk 
yatırımcılarının finansal piyasalar hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaları, finansal okuryazarlık 
seviyelerinin %24’lük bir oran ile düşük olması (Klapper vd., 2014:24) gibi nedenlerle, kısa 
vadede yüksek getiri beklentisi içerisinde olmaları, yatırımlarının risk düzeylerini artırmaktadır. 
Ancak, bu riskin azaltılması ve yayılması portföy çeşitlendirme stratejisi ile mümkündür.  

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, bir portföyün işletilmesi üzerine kurulan anonim 
ortaklıklardır. Tek başına yatırım yapma bilgi ve becerisine, zamanına sahip olamayan tasarruf 
sahiplerinin tasarruflarını uzman kişilerin denetiminde birleştirilerek çeşitli alanlarda 
değerlendirmektedir (Sermaye Piyasası Kurulu, 2018). Dolayısıyla, birçok farklı finansal 
enstrümanlara yatırım yapmaları itibariyle menkul kıymet yatırım ortaklıkları, riskin azaltılması 
noktasında doğal bir çeşitlendirme olarak kabul edilebilir. Bu noktadan hareketle, tek bir iş 
kolunda faaliyet gösteren şirketlerin risk düzeylerinin doğal çeşitlendirme unsurunu içinde 
barındıran menkul kıymet yatırım ortaklıklarından yüksek olması beklenir. 

Bu çalışmanın amacı, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının taşımış oldukları riskin, diğer iş 
kollarının risklerine nazaran daha düşük olup olmadığının tespit edilmesidir. Buradan yola 
çıkarak, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy çeşitlendirmesinde önemli bir 
çeşitlendirme aracı (diversifier) olup olmadığının belirlenmesidir.  

Çalışmanın birinci kısmında portföy, portföy çeşitlendirmesi, risk ve getiri konuları, ikinci 
kısımda ise menkul kıymet yatırım ortaklıkları, faaliyetleri, hukuki açıdan esasları ve portföy 
oluşturma konuları ele alınmıştır. Son bölüm ise uygulama bölümüdür. Bu bölümde öncelikle 
BİST’te yer alan bütün sektör endekslerinin 10 yıllık verileri esas alınarak, aylık bazda tarihi risk 
ve getiri oranları hesaplanmıştır. Daha sonra, tüm sektör endekslerinin sonuçları, menkul kıymet 
yatırım ortaklığı sektör endeksi ile karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME, RİSK VE GETİRİ 

Birçok finansal varlık, portföyü meydana getirebilir. Portföy çeşitlendirmesi, yatırımların tek bir 
varlık türünde toplanmasından ziyade riski azaltmak amacıyla farklı tür varlıklara 
dağıtılmasıdır. Geleneksel portföy yönetim mantığında, portföydeki değerli varlıkların sayısı ne 
kadar artırılırsa portföyün riski o derecede azaldığı görüşü hakimdir. Çeşitlendirme ile birlikte 
portföy riskinin sistematik riske yaklaştırılabileceği savunulmuştur (Aksoy, 2014:57). Markowitz 
bu riskin azaltılması konusunda farklı yatırım araçlarının yanı sıra aralarında negatif korelasyon 
bulunan yatırım araçlarının seçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (1952: 77). Portföy 
çeşitlendirmesi geleneksel portföy yaklaşımı ile ortaya çıkmasının yanında yapılan çalışmalar 
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Markowitz ile birlikte artış göstermiştir (Kapusuzoğlu ve İbicioğlu, 2013:120) Bankalar, emeklilik 
fonları, sigorta şirketleri, ortak fonlar ve diğer finansal kurumlar portföy oluşturma konusunda 
yetki sahibidirler. Bu kurumlar kanunlara uygun bir şekilde çeşitlendirme yoluna gitmektedir 
(Brigham ve Houston, 1996:148). 

Risk ve getiri kavramları, tek bir finansal varlığa bağlı olarak ölçülebildiği gibi, bir finansal varlık 
grubu yani bir portföy içinde de ölçülebilmektedir. Her ne kadar portföy riski finans yöneticisi 
için muhtemelen daha önemli olsa da genel risk kavramı tek bir varlık açısından daha kolay 
geliştirilmektedir. (Gitman, 1992:375). 

 

Portföy ve Çeşitlendirme 

Portföy, farklı risk düzeylerinde, tasarruf sahibi gerçek veya tüzel kişilerin farklı amaçlar 
doğrultusunda kullanabileceği, nakit, döviz, altın, tahvil, hisse senedi gibi yatırım araçlarının 
toplam değeridir. Ayrıca farklı finansal varlıkların bir araya getirilerek yeni bir finansal varlığın 
oluşturulması olarak da tanımlanabilmektedir. Temel amaç, bu varlıkların getirilerinin 
maksimum seviyeye çıkarılması ve bunu yaparken de risk faktörü göz önünde bulundurularak 
portföyün riskini düşürülmesidir. ABAY çalışmasında, portföyde hangi varlığın hangi oranlarda 
yer alacağını, risk ve getiri oranlarının ne şekilde ayarlanması gerektiğini de ana hedef olarak 
belirtmektedir (2013:175-194). 

Portföy yönetimi ile ilgili olarak, çeşitli teoriler ortaya konulmuş olup bunun en bilindik 
yaklaşımlarından biri modern portföy yönetimi çatısı altında Markowitz (1952:77-91)’in 
geliştirdiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, portföy açısından risk ve getirinin nasıl hesaplanması 
gerektiği ve oluşturulan portföydeki varlıkların aralarındaki ilişki incelenerek varlık artırım veya 
azaltımı konusunda bir model önerilmektedir (Deniz ve Okuyan, 2017:1027-1037). Geleneksel 
portföy yönetimi yaklaşımında ise, her bir varlığın taşımış olduğu risk dikkate alınmadan, 
portföy içerisindeki menkul kıymet sayısında yapılacak subjektif artışların portföyün riskini 
düşüreceği görüşü savunulmaktadır.  

Portföy çeşitlendirmesi, portföydeki her bir yatırım aracının aynı türden olsa bile, portföyün 
toplam risk unsurlarının ortalama risk değerine eşit olmaması, portföy riskini azalttığını 
göstermektedir. (Brealey vd., 2007:245).  

 

Risk ve Getiri 

Riskin belirsizlik içerisinde tahmin edilebilirliği söz konusu olsa da belirli bir ölçü birimi yoktur. 
Belirsizlik çerçevesinde sonuçlar ne kadar geniş ise karşılaşılacak risk de o kadar büyük olacaktır. 
Risk, olasılık tahminleri içerisinde, objektif verilere dayalı olarak belirlenir. Finans literatüründe 
gerçekleşen getiri ile beklenen getiri arasındaki farktır (Basık, 2011:652). Belirsizlik (uncertainty) 
ise yatırımlar getirilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında herhangi bir verinin 
olmaması durumudur. Bu noktada, tahminler subjektif veriler üzerinden yapılır (Basık, 
2011:746). Kısaca risk, her ne kadar belirsizlik kavramı ile bir tutulsa da, gelecekteki beklenen 
sonuçlarla karşılaşma olasılığını ve sapmaları ifade eder (Alkin vd., 2001:105). 

Riskler sınıflandırıldığında temelde iki tür riskle risk türüyle karşılaşılmaktadır; sistematik risk 
ve sistemaktik olmayan risk. Sistematik risk politik, sosyal ve ekonomik açıdan dış çevre 
faktörleri gibi makro düzeyde firmaların risk düzeylerine etki ederken, sistematik olmayan risk, 
sektörel, yönetim ve faaliyet kolu gibi yalnız firmanın iç yapısından kaynaklanan riski ifade 
etmektedir (Bolak, 2001:104). Finansal olarak riskler sınıflandırıldığında ise; piyasa riski, kredi 
riski, likidite riski ve operasyonel risk ile karşılaşılmaktadır. Bu riskler, çeşitli finansal kuruluşlar 
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içerisinde yer almakta ve yaptıkları faaliyetlere göre değişmektedir. Bankalar, güvenlik ve 
finansal sağlamlık adına mevduat ve sigorta fonlarının korunması faaliyetlerinde kredi ve piyasa 
riski ile aracı kurumlar, müşterileri korumak adına hisse senedi piyasalarının güvenirliğini 
artırmakla piyasa ve likidite riski ile sigorta şirketleri talep sahiplerini korumakla sigorta ve 
piyasa riski ile yatırım fonları ise emeklileri ve maaş fonlarını korumakla piyasa ve borç riski ile 
karşılaşabilmektedir (Gökgöz, 2006:13).  

Gerek finansal açıdan gerekse diğer alanlarda riskin yönetilebilmesi, çeşitli analiz 
yöntemlerindeden faydalanılarak seçim ve karar verme aşamasında mümkün olabilmektedir. 
Özellikle, riske maruz değer analizleri bu konuda yatırımcıların kararlarına ışık tutmakta, 
parametrik ve parametrik olmayan analizler başlığı altında incelendiğinde tek bir varlığa yatırım 
veya birden çok yatırımın oluşturduğu portföylerde riskin belirlenebilmesi ve 
yönetilebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Demireli ve Taner, 2009:127-148). 

Portföy açısından değerlendirildiğinide, risk ölçümü ve getiri hesaplaması yalnızca bir finansal 
varlığın risk ve getiri oranlarının hesaplamasından daha karmaşık ve zordur. Portföy içerisindeki 
finansal varlıkların yalnızca kendi risk düzeylerinin ve getirilerinin belirlenmesinden öte, 
birbirleriyle olan ilişkisini de dikkate almaktadır(Büker vd., 2014:70).Bu konuda, Sharpe 
(1964:425-442), Lintner (1965:587-615) ve Black (1993:36-38) çalışmalarında menkul kıymetlerin 
beklenen getirileri ile betaların arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ve piyasa betasının risk 
tahmininde etkili olduğunu belirtmişlerdir.   

Modern portföy yaklaşımına göre yalnızca portföydeki varlıkların sayısındaki artırım ile portföy 
riskinin azaltılması mümkün değildir. Portföylerdeki varlıklar arasındaki ilişkinin de bu noktada 
dikkate alınması gerekir. Markowitz, geleneksel yaklaşım öncülerinden farklı olarak bu konuda 
“ortalama – varyans” modelini ortaya koyarak portföyde yer alan varlıkların arasındaki ilişki 
yönünün ve derecesinin riski azaltma konusunda etkili olduğunu göstermiştir (Kapusuzoğlu ve 
İbicioğlu, 2013:120).  

 

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI 

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, çeşitli sermaye piyasası araçlarına, kıymetli madenlere ve 
diğer finansal araçlara yatırım yapmak suretiyle riski dağıtarak portföy oluşturan, kendi olağan 
faaliyetlerini gerçekleştirirken bu faaliyetlere dayalı çeşitli giderlere katlanan  kollektif kuruluşlar 
olarak tanımlanmaktadır. En temel fonksiyonu ise, küçük tasarruf sahiplerinin yatırımlarını 
farklı menkul kıymetlerle çeşitlendirerek portföy oluşturmak ve elde edilen kazancın kar payı 
olarak ortaklara yatırım oranları üzerinden dağıtmaktır. Diğer yatırım ortaklıklarından farkı ise, 
sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerdeden oluşan bir portföyün 
yönetilmesi şeklinde sınırlandırılmış olmasıdır. (Sermaye Piyasası Kurulu, 2018). 

Yasal açıdan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
ile esasları düzenlenmiş olup, faaliyetleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile 
sürdürülmektedir. Her ne kadar, Sermaye Piyasası Kanunu ile genel esasları düzenlenmiş olsa 
da, anonim şirket olmaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun gerektirmiş olduğu hükümlere 
uymakla yükümlüdürler (Sermaye Piyasası Kurulu, 2018). 

Kollektif ortaklıklar olarak yatırım fonları da bu sınıflandırmanın içerisinde girseler de menkul 
kıymet yatırım ortkalıkları hukuksal açıdan bağımsız bir tüzel kişiliğe sahipken, yatırım fonları 
ise kendi tüzel kişiliği olmadan başka bir tüzel kişilik tarafından sözleşme esasına dayalı olarak 
kurulmakta, fonksiyon ve hizmet açısından birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Menkul kıymet 
yatırım ortaklıkları sabit ve değişken sermayeli olarak iki ayrı tür içerisdinde piyasada yer 
almaktadır. Gerek sabit gerekse değişken sermayeli olsun kurulacak olan menkul kıymet yatırım 
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ortaklıklarının kuruluş, kurucu, paylarının halka arzı, pay devirleri, ortak ve kurucuda aranan 
nitelikler, yönetim ilkeleri, faaliyet esasları, portföy sınırlamaları, portföyde bulunan varlıkların 
değerlemesi ve saklanması, pay geri alımları, kamuyu aydınlatma ve yatırımcı bilgilendirme 
yükümlülükleri, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkma, kar payı dağıtımı gibi genel 
tebliğ esasları 27.05.2015 tarih ve 29368 nolu Resmi Gazete’de yer alan Menkul Kıymet Yatırım 
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)’nde yayınlanmıştır (2015). 

 

Sabit Sermayeli Yatırım Ortaklıkları 

Hukuksal olarak anonim şirketi olarak kurulan sabit sermayeli yatırım ortaklıkları, kanun 
hükümleri uyarınca ve kayıtlı sermaye esasına göre tasarruf sahipleri adına; özelleştirme 
kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulu hisse senedi ihraççılarına ait paylar, özel ve kamu 
borçlanma araçları, 7.8.1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım 
satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı payları, 12 aydan 
uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat ve katılma hesabı, borsada işlem görmeleri kaydıyla; 
altın veya diğer kıymetli madenler ile bu madenlere  dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası 
araçları, yatırım fonu katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul 
sertifikaları, yatırım kuruluşları ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşları sertifikaları, 
Takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, kurulca 
portföye alınması uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak 
senetleri, kurulca portföye alınması uygun görülen diğer yatırım araçları oluşturulacak 
portföyün menkul kıymetlerini oluşturmaktadır (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, 
2016:4).  

 

Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları  

Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları ise, sabit sermayeli yatırım ortaklıkları ve yatırım 
fonlarına kısmen benzemektedir. Sermayesinin açık uçlu olması ve paylarının itibari değerinin 
bulunmaması ve pay alım satımlarında yalnızca ortaklığın kendisine iade edilmesi şeklinde 
yapılabilmesidir. Bunun dışında anonim şirket şeklinde kurulmaları ve tüzel kişiliğe sahip 
olmaları da benzerliklerinin diğer bir boyutudur. 

Bu ortaklık türü Türk hukuki yapısında ilk defa yer alan bir sistemi ön plana sürmektedir. 
Ülkemizde yasal esaslar tamalanmış olmasına rağmen henüz uygulama alanında faaliyet 
gösteren herhangi bir ortaklık yer almamaktadır. Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım 
ortaklıkları, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resimi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı yeni 
Sermaye Piyasası Kanunu ile yasal altyapısı oluşturulan düzenlemelerle birlikte Avrupa Birliği 
Transfer Edilebilir Menkul Kıymetlere Yatırım Yapan Kolektif Yatırım Kuruluşları çerçevesi 
içerisinde de yer almaya başlamıştır. (Münyas, 2017:147-160). 

 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Yönetim İlkeleri 

Etkin bir portföy oluşturmak ve riski düşürmek amacıyla faaliyet sürdüren menkul kıymet 
yatırım ortaklıklarının doğal bir çeşitlendirme olduğu görüşü üzerine kurulu olarak yapılan bu 
çalışmada, etkinliğin yönetim ilkelerince desteklendiği düşünülmektedir. Buradaki portföy 
etkinliği aynı risk seviyesinde bulunan yatırım araçlarının çeşitli birleşimlerinden en iyi getiriyi 
sağlamak olduğudur (Özdemir ve Giresunlu, 1995:55-60). Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının 
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yönetim ilkeleri şunlardır (Sermaye Piyasası Kurulu, 2016): 

• Riskin Dağıtılması İlkesi: Bireysel yatırım anlamında tasarruf sahiplerinin kendi 
imkanlarıyla elde edemeyecekleri ölçüde riskin dağıtılması esasına dayanmaktadır. Menkul 
kıymet yatırım ortaklıkları birçok yatırımcıdan fon elde ederek yüksek tutarlarda portföyler 
oluşturabilirler. Bu sayede, çok sayıda paya ve sermaye piyasası aracına yatırım yaparak 
çeşitlendirme yoluna gierler ve pay fiyatlarındaki herhangi bir düşme anında bu durumdan 
en az etkilenme ihtimalini elde ederler. 

• Profesyonel Yönetim: Yüksek piyasa bilgisi ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bu 
ortaklıklar, piyasa hareketlerini gerçeğe en yakın şekilde tahmin etmek ve oluşturulan 
portföyleri en etkin bir biçimde kullanmakla yükümlüdürler. Bu nedenle, kalifiye çalışanların 
ortaklıktaki paydaşlara belirli risk düzeylerinde en makul getiriyi elde etmesi beklenir.  

• Ortaklıktan Doğan Haklar: bir menkul kıymet yatırım ortaklığında paydaş olmuş tasarruf 
sahibi birtakım mali ve mali olmayan haklara sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra oluşturulan 
portföy içerisinde işlem yetkisini yönetim tarafına devrederek kendi pay haklarının 
korunmasına yönelik beklenti içerisinde bulunmaktadırlar. 

• Mal Varlığının Korunması: Portföyde yer alan varlıklar kurucu ortak ve portföy 
yöneticilerinden ayrı bir yerde muhafaza edilmektedir. Bu varlıklar, portföy saklayıcısı 
tarafından yapılacak olan bir sözleşme ile koruma altına alınır. 

Bu bağlamda, yatırım ortaklıkları faaliyetleri itibariyle incelendiğinde riski makul seviyelerde 
tutması, alternatif yatırımlar içerisinde değerlendirilmesi noktasında uygun bir seçenek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektör endeksinin, 
diğer sektör endekslerine göre riskinin daha düşük olup olmadığı uygulama kısmında ele 
alınmıştır. 

 

SEKTÖR ENDEKSLERİNİN RİSK VE GETİRİ HESAPLAMALARI 

Borsa İstanbul’da yer alan firmaların sektörel çeşitliliği oldukça fazladır. Bu kapsamda sektörler, 
faaliyet alanlarına göre bir endeks çatısı altında toplanmaktadır. Böylece, firmaların bulundukları 
sektörün genel durumu gözlemlenebilmekte ve analiz süreci içerisinde değerlendirmeye olanak 
sağlayabilmektedir. Sektör çeşitliliğinin fazla olması, yatırım yapılacak sektör seçimini 
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, sektörleri birbiriyle karşılaştırmak, yatırım tercihlerini 
şekillendirmede önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, sektörlerin 
kendi içerisinde taşımış oldukları riskleri kıyaslamak ve bu doğrultuda riskin azaltılmasına 
yönelik portföy oluşturmak diğer bir alternatif olarak kullanılabilmektir. Bu çalışmanın 
uygulamasında, sektörlerin bireysel risklerinin doğal bir çeşitlendirme olarak kabul 
edebileceğimiz menkul kıymet yatırım ortaklıklarının taşımış olduğu risk ile karşılaştırması 
yapılmıştır. 

 
Araştırmanın Veri Seti 
Araştırmada kullanılan Borsa İstanbul sektör bazlı endeks verileri, Foreks FX Plus yazılımı 
aracılığıyla elde edilerek 2008-2017 yılları arasında aylık periyotlarla sınıflandırılmıştır. 22 ayrı 
sektör endeksi ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi verileri alınmış, pazar endeksi olarak 
BİST 100 fiyat endeksi verileri kullanılmıştır. Esas alınan sektörler, menkul kıymet yatırım 
ortaklıkları endeksi ve BİST 100 endeksinin aylık sektör getirileri hesaplanmıştır. Karşılaştırma 
ölçüsü olarak standart sapma, varyans, değişim kat sayısı, kovaryans ve beta katsayıları 
hesaplanmıştır.  

Araştırmanın Yöntemi 
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İstatistiksel hesaplamalardan elde edilmiş bilgiler doğrultusunda, sektör endekslerinin verileri 
ile menkul kıymet yatırım ortaklıklıları endeksinin verileri karşılaştırma yapılarak 
yorumlanmıştır. Bu kısımda, standart sapma ve varyans portföy yönetimi açısından riski ifade 
etmektedir (Demirtaş ve Güngör, 2004:103-109). Çalışmada elde edilen standart sapma ve 
varyans verileri şu formüllerden elde edilmiştir (Ceylan, 2015): 

𝜎"# =% [(()*+,(())]/

0

0

123
 veya 𝜎"# = 4 𝑃"1[(𝑅"1 − 𝐸(𝑅")]#

0
123  

Formülleriyle tanımlanabilir. Formüllerdeki Pij olasılık değerini, Rij getiriyi, E(R) ise beklenen 
getiriyi göstermektedir. Kısaca, her bir yatırımın olasılık dağılımına göre gerçekleşebilecek getiri 
ile bu yatırımdan beklenen getirinin farklarının karesi alınmakta, her bir ihtimalin olasılık değeri 
ile ağırlıklandırılmaktadır. Varyans (σ2 veya VAR), bir değişkenin kendi ortalamasına göre ne 
kadar uzak veya yakın değerler aldığını gösteren bir ölçüttür. Standart sapma (σ) ise varyansın 
kareköküdür. Standart sapma, varyanstan farklı olarak kullanılan veri setinin asıl birimini ifade 
etmektedir. Beta katsayısı ise, incelenecek olan hisse senedinin piyasaya olan duyarlılığını 
göstermekte ve şu şekilde hesaplanmaktadır (Ercan vd., 2007:295-324): 

𝛽
",;2

<=>),?
@AB?

  

β=1 ise, ilgili varlığın piyasa ile benzer risk düzeyine, 

β<1 ise, ilgili varlığın piyasadan daha düşük risk düzeyine, 

β>1ise, ilgili varlığın piyasadan daha yüksek risk düzeyine sahip olduğu anlaşılır. 

Bir başka ifade ile beta katsayısı, aynı zamanda sistematik riskin bir ölçüsüdür. Bu katsayının 
yüksek olması riskin de yüksek olduğu, düşük olması riskin de düşük olduğunu ifade 
etmektedir.  

 
Araştırmanın Bulguları 
BİST sektörlerinin ve menkul kıymet yatırım ortaklığı sektör endeksi bulguları karşılaştırılmış, 
standart sapma ve varyans değerleri yardımıyla risk düzeyleri belirlenmiştir. Buna bağlı olarak 
beta katsayısı piyasanın değişimine olan duyarlılığını veya sistematik risk düzeyini temsil 
etmektedir. Tablo-1’de veri setlerinden elde edilmiş sektör ve BIST 100 endeks analiz bilgileri yer 
almaktadır. 

Yapılan analiz neticesinde, sektörel endekslerden riskin ölçüsü olan standart sapmanın en 
yüksek olanı 0,1184 seviyesinde spor endeksi, 0,1111 seviyesinde de ulaştırma endeksi risk 
seviyesinin BİST sektör endeksleri arasında en üst noktalarını göstermektedir. Standart sapma 
katsayısına göre risk seviyesinin en düşük olanlar 0,0673 ile gıda sektörü, 0,0657 ile sınai endeks 
ve 0,0647 seviyesinde menkul kıymet yatırım ortaklıkları endeksleridir. Bu sayede, menkul 
kıymet yatırım ortaklığı endeksi riskinin doğal bir çeşitlendirme unsuru olması itibariyle tek bir 
faaliyet alanında hizmet veren sektörlere göre riskinin düşük olması nedeniyle yatırım tercihleri 
arasında bulundurulabileceği anlaşılmıştır. 

Beta katsayısının belirtilen referans değerlerine göre (β=1, β<1 ve β>1) sonuçlar incelendiğinde, 
çeşitlendirmenin olmadığı sektörlerin riskleri menkul kıymet yatırım ortaklığının mevcut risk ve 
getiri düzeyinden daha yüksek çıktığı görülmektedir. ꞵ=1’e göre yaklaşık olarak 1,0179 değerinde 
metal eşya makine endeksi ile 1,0262 değerinde ulaştırma sektörü yer almaktadır. ꞵ>1’e göre 
1,2705 değeri ile bankacılık sektörü ardından 1,1854 ile mali sektör endeksi yer almaktadır. Son 
olarak ꞵ<1 seviyesinde 0,5346 değeri ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi çalışmanın 
amacını destekler ölçüde en düşük olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Tablo 1. Risk ve Getiri Açısından Sektörel Endeks Bulguları 

Sektör Varyans Standart Sapma Kovaryans Beta 
XBANK 0,0100 0,0999 0,0072 1,2705 
XBLSM 0,0089 0,0946 0,0037 0,6574 
XELKT 0,0097 0,0983 0,0052 0,9217 
XFINK 0,0087 0,0933 0,0049 0,8724 
XGIDA 0,0045 0,0673 0,0036 0,6342 
XGMYO 0,0072 0,0847 0,0050 0,8949 
XILTM 0,0046 0,0681 0,0034 0,6028 
XKAGT 0,0080 0,0896 0,0043 0,7679 
XKMYA 0,0054 0,0738 0,0046 0,8227 
XKURY 0,0058 0,0759 0,0055 0,9687 
XMANA 0,0087 0,0934 0,0047 0,8296 
XMESY 0,0077 0,0878 0,0057 1,0179 
XSGRT 0,0076 0,0872 0,0051 0,9091 
XSPOR 0,0140 0,1184 0,0040 0,7052 
XTAST 0,0047 0,0684 0,0040 0,7167 
XTCRT 0,0048 0,0691 0,0036 0,6427 
XTEKS 0,0060 0,0775 0,0037 0,6647 
XTRZM 0,0082 0,0904 0,0041 0,7308 
XULAS 0,0123 0,1111 0,0058 1,0262 
XUMAL 0,0083 0,0911 0,0067 1,1854 
XUSIN 0,0043 0,0657 0,0045 0,7927 
XUTEK 0,0074 0,0863 0,0042 0,7387 
XYORT 0,0042 0,0647 0,0030 0,5346 
XU100 0,0056 0,0751     

 

SONUÇ  

Tasarruf sahipleri, sermaye piyasalarının gelişmesi ve teknolojinin de destek faaliyet hizmeti 
sunması ile birlikte yatırım seçeneğine sahip olmuşlardır. Bu alternatifler arasında yatırımcı 
beklentisi ile orantılı olarak tercihler yapılabilmektedir. Burada en önemli unsur, yatırımcının 
risk ve getiri beklenti düzeyidir. Bu doğrultuda birçok yatırımcı, yatırımlarının risk ve getiri 
düzeyini iyileştirmek için portföy oluşturma yoluna gitmektedir. Risk seviyesini düşük tutmak 
isteyen yatırımcılar için portföy oluşturmak tek bir menkul kıymete yatırım yapmaya göre daha 
iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmanın amacı ile bağlantılı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları endeksinin 
(ꞵXYORT=0,5346) diğer sektör endekslerine göre (ꞵXBANK=1,2705, ꞵXUMAL=1,1854) doğal bir 
çeşitlendirme unsuru olduğunu ispatlar şekilde, riskinin daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla risk almaktan kaçınan ancak, sermaye piyasalarında düşük risk seviyeli yatırım 
yapmak isteyen yatırımcılar için menkul kıymet yatırım ortaklıklarının alternatif bir yatırım 
seçeneği olabileceği görülmektedir. 

Bilineceği üzere, Türkiye’de genel olarak finansal okuryazarlık seviyesi oldukça düşüktür. 
Bunun sonucunda, finansal piyasalarda yatırım yapan yatırımcıların önemli ölçüde bir bilgi ve 
amaç eksikliği içerisindedir. Bu durum, bireysel yatırımcıların finansal piyasalarda büyük bir 
riske maruz kalmalarına neden olmakta ve özellikle hisse senedi piyasasında büyük 
mağduriyetlere neden olmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, tek başına herhangi bir sektördeki 
hisse senetlerine yatırım yapmak yerine, çeşitlendirme unsuru içeren menkul kıymet yatırım 
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ortaklıklarına yatırım yapmanın tecrübesiz yatırımcıların maruz kalacağı riskleri önemli ölçüde 
azaltabileceğini çok net olarak göstermiştir.  

Bu çalışmanın, riskten kaçınma durumlarına göre farklı tercihlere sahip yatırımcılara yol 
gösterme ve bir sonraki menkul kıymet yatırım ortaklıkları alanında çalışılacak konularda 
yardımcı olması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Öz 

Tüm dünya ekonomik gelirlerinin büyük bir kısmını karşılayan örgütlerde kültürleri de 
oluşturan iş görenlerin önemli katkıları bulunmaktadır. Örgüt sürdürülebilirliği ancak güçlü bir 
organizasyon yapısıyla oluşturulmuş örgüt kültürleriyle mümkün olmaktadır. Günümüzde 
örgütler uluslararası düzeylerde işgören ve yöneticiye sahiptir. Bu nedenle örgüt kültürleri de 
çok fazla kültürlerin birleşimiyle oluşmaktadır. Ancak iş görenler ve özellikle yönetim arasında 
oluşan bazı sorunlar yabancılaşma ve iş yeri monotonluğu gibi çalışma yaşamını olumsuz 
etkileyen durumlar söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada örgüt kültürü oluşumu ve iş yeri 
monotonluğu ve yabancılaşma ilişkisi incelenecektir. 
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GİRİŞ 

 

Kültür, toplumların uzun yıllar boyu süren değerlerinin birikimleri sonucu ortaya çıkan ortak 
özelliklerini yansıtır (Ünsar, 2016: 413). Toplumları oluşturan en önemli kavram kültürlerdir. Bir 
toplumun gelişmişlik düzeyi kültürel yapısının zenginliğine bağlıdır. Tıpkı toplumlar gibi 
örgütlerin de zenginliğini iş gücü, yönetim ve diğer faktörlerin etkileriyle oluşturulan örgütsel 
kültürleridir.  

Örgüt kültürü, 1980’li yıllarda ortaya atılarak günümüzde de üzerinde önemle durulan bir konu 
haline gelmiştir. Özellikle Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerdeki örgütlerin başarılarında 
örgütsel bağlılığın payının yüksek olduğu kanısının artmasıyla birlikte örgüt kültürüne olan 
araştırmalar artmaya başlamıştır (Güney, 2015: 183).  

Etnik gruplar ve dinlerde her bir grup üyesinin diğerlerine ve dışardaki kişilere nasıl 
davranacağını dikte etmesi gibi, örgütlerin de üyelerinin davranış şekillerini belirleyen kültürleri 
bulunmaktadır (Decenzo, Robbins ve Verhults, 2017: 175). Kişilerin bir araya gelerek oluşturmuş 
oldukları örgüt kültürü, bireylerin davranışlarını biçimlendirerek, bu kültüre uyum 
göstermeyenleri de bir şekilde uyum sağlamaya zorlamaktadır (Sığrı ve Gürbüz, 2015: 623).  

 Örgüt kültürleri değerler, kurallar ve kendine has özellikleriyle vizyon ve misyona ulaştıracak 
farklılıklar düzenidir. Örgüt yöneticileri, liderleri örgüt kültürünü geliştirme, devam ettirme ve 
değişimlerini sağlamada önemli rol oynamaktadır. Etik standartlar, örgüt liderlerinin doğruyu 
yanlıştan ayırmada temel aldığı normlardır (Pearce ve Robinson, 2015: 351).  

Örgüt kültürünün etkilenebilecek tüm çevreler analiz edilerek oluşturulması daha sonra 
yaşanacak sorunlarında önlenmesine katkı sağlamaktadır. Örgüt bağlılığı ve değer birliği 
sağlamada örgüt kültürü önem taşımaktadır. Ancak, gelişen dünyadaki rekabet ve yenilik 
öncüsü örgütlerle uyum sağlayamayan bir örgüt düzeni iş görenleri de monotonluk ve 
yabancılaşma sorunlarıyla karşı karşıya bırakacaktır.  

Örgütler, klasik dönemlerde iş görenlere uygulanan iş makinesi gibi davranma eğilimlerini bir 
kenara bırakarak, modern çalışma ortamı ve iş yetkileriyle performans geliştirme yöntemlerini 
uygulamaya koymalıdır. 

Örgütsel kültürün yazılı kurallar bütünü olarak yalnızca teorik olarak kalması iş görenlerde 
monotonluk ve iş yerinde yabancılaşma gibi sorunların baş göstermesine neden olmaktadır. 
Örgüt kültüründe mevcut olan değerlerin, kuralların iş görene yönelik olarak uygulanmaması 
işten uzaklaşma, kendini örgüte ait görmeme, rutin çalışma ortamı nedeniyle başka alışkanlara 
yönelme gibi durumlar ve monotonluk ve yabancılaşma gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır.  

Örgüt kültürünün bireylerin davranışlarında önemli etkilerinin olduğu kabul edildiğinde bu 
etkinin hangi yönde ve düzeyde olduğunun belirlenmesi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Güçlü 
ve zayıf örgüt kültürü karşılaştırması yapılan araştırmalarda, ‘’güçlü’’ olarak kabul edilen 
kültürlerde kişilerin davranışlarında daha fazla etkili olduğu görülmektedir (Sabuncuoğlu ve 
Tüz, 2008: 349). Bu nedenle bireylerin davranışlarına etki eden diğer tüm faktörlerin belirlenmesi 
ve aralarındaki ilişki düzeyinin saptanması da örgütler açısından yarar sağlamada önem 
taşımaktadır.  
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ  

Örgüt kültürü 1980’li yıllarda tüm dünyada etkisini hissettirmeye başlayan ileri teknolojilerin 
yayılmasıyla önem kazanmaya başlamıştır. Mintzberg, örgütlerin meydana getirdiği işleri 
anlatan bir kültürünün var olduğunu, ancak asıl önemli olanın, kültürün oluşumuna etki eden 
derinliklerdeki değerlerin ve inançların anlaşılır biçimde olması gerektiğini ifade etmiştir. 
Örgütteki bireyler tarafından oluşturulan inanç ve değerlerin yani örgüt kültürünün 
derinlemesine anlaşılır ve bilinir olması, örgüt sorunlarının çözümlenmesinde önem arz 
etmektedir. Bu nedenle örgütte meydana gelen başarı ya da başarısızlıklar örgüt kültürleriyle 
ilişkilendirilmektedir (Aşan ve Aydın, 2006). Kültür, bir örgütün üyeleri tarafından paylaşılan 
değerler, normlar, inançlar ve anlayışlar bütünüdür ve bu kavramlar örgüte yeni katılan 
bireylere, doğru düşünüp davranma ve hissetmenin öğretilmesidir (Daft, 2015).    

Örgütler, çok değişik kültür mozaiğinden oluşan bireylere sahiptir. Bu kişiler, çeşitli görev ve 
mesleki normlar ve ölçütlerle bir araya gelerek başka örgütlerden farklı olarak ortak bir inanç ve 
değerler sistemi oluşturmuşlardır. Meydana gelen bu sistem örgütte farklı inançlar, değerler, 
tutum ve düşünce şekilleriyle ahlak anlayışının bir arada olmasına yardımcı olan ‘’örgüt kültürü 
‘’kavramı olarak bilinmektedir (Eren, 2012). 

Örgütsel kültür, örgütteki bireylerin örgüt içi yaşamlarını şekillendirerek, farklı ve iş görenler 
tarafından üretilen değer örüntüleridir. Örgütsel kültür toplum kültüründen iki şekilde ayrılır. 
Örgütsel kültürün ilk özelliği; milli kültüre yeni değerlerle katkıda bulunmasıdır. Eğer bir örgüt 
toplumun ihtiyaçlarını ne kadar yüksek oranda karşılarsa, o kadar toplumsal yapının konumuna 
etki ederek değerini yükseltir. Dolayısıyla da örgüt, toplumun inançlarına, değerlerine, ilke ve 
kurallarına, bilim ve teknolojiye mevcut ulusal kültürüne yeni değerler katılmasını sağlar. Ancak 
bu değerler, toplumun öz değerlerine de uyum sağlamalıdır. Konuyla ilgili bir anektod: ‘’Profesör 
Naoto Sasaki,  Japon Haftası nedeniyle Tunus’a davet edilir. Kalite kontrol grubundan bir işçi tarafından 
bir fabrika gezdirilerek, işletme müdürü Kazuo Murata’dan davet alır almaz gidip nasıl çalıştığını görmeye 
karar verir. Sabah saat 10’da Bay Murata’nın ayağındaki kocaman çizmeleriyle fabrikada paspas yapmaya 
başladığını görür. Daha sonra da Bay Murata ‘’gezici yöneticiliğe’’ başlayıp tek tek çalışanlarla selamlaşıp 
sohbete başlar. Bir operatörün masasında bir miktar metal tozu gördüğünde hemen elektrik süpürgesini 
alıp temizlemeye başlayınca operatör kendisinin yapabileceğini söyler ama işletme müdürü ’’Lütfen işinize 
devam edin, benim yapabileceğim bir şey bu!’’ der. Prof. Sasaki, bu olaydan üst düzey yöneticiler için şöyle 
bir ders çıkarır: ‘’Fabrikanızda dolaşırken, sizin yapabileceğiniz, ancak işçilerinizin işlerini kesmeden 
yapamayacağı bir şey görürseniz, hangisi şirketiniz için iyidir? Sizin yapmanız mı, işçilere yaptırmanız 
mı?’’ (Murata ve Harison, 1995). 

Örgütsel kültürün bir diğer özelliği ise, örgüt toplumunun oluşturduğu değerler ve milli 
kültürün değerlerinin bir bileşim ortaya çıkarmasıdır. Örgüt üyeleri aracılığıyla toplumda var 
olan değerleri ve örgütün ürettiği değerler diğer örgütlerden farklı olarak kendine has bir kültür 
geliştirir. Örgüt çalışanları, bu değerleri kendilerinden bir parça olarak görerek örgüte uyum 
amaçlı kişiliklerini ve davranışlarını düzenlerler (Başaran, 2008). 

 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TEMEL ÖĞELERİ 

Her örgütsel kültürlerde örgüt içi ya da çevresinde neler olduğunu anlamaya yardımcı olacak 
temel bazlı öğeler bulunmaktadır. Bunlar; (Güney, 2011) 
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A. Liderlik Tarzı; İş görenlerin, ortak vizyon ve hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için, istek 
ve coşkuyla benimsenmesini sağlayarak harekete geçiren ve sonuç almaya odaklı 
motivasyonu sağlayan liderlik sürecidir. 

B. Seremoniler ve Törenler; Örgütlerin kutladığı özel olaylar ve yaşananlardır. Örgüt 
değerlerinin ve kurallarının iş görenlerce benimsenmesini sağlar. 

C. Ritüeller; Örgüte ait oluşturulan kalıp, kural ve değerlerin sürekliliğini sağlamak ve 
benimsenmesi için yapılan törensel aktivitelerden oluşur. 

D. Ayinler; Örgütsel bağlılığı, inançları iş görenlere işlemek ve pekiştirmek üzere yapılan 
uygulama ve merasimlerdir. 

E. Hikâyeler; Örgüt geçmişine sahip üyelerin yaşadıkları, paylaştıkları öyküleri yeni 
katılanları bilgilendirmek amaçlıdır.  

F. Kahramanlar; Çalışanlara rol modellik yapan, örgütün temel inanç, değerlerini taşıyan 
bireylerdir. 

G. Mitler; Örgütlerin kültürünün başlangıcını, temel amaçlarını faaliyetlerini açıklayan 
hikâyelerdir. 

H. Lisan; Örgütün kültürünü aktarmaya yarayan en önemli vasıtadır. 
İ. Değerler; Örgüt yönetiminin, iş görenlerin mevcut durum, davranış ve olayları 

değerlendirme ve yargıya varmada belirlenen kıstaslardır.  
J. Semboller; Örgüt için özel bir anlam ifade eden obje ve kelimelerdir. 
K. Normlar; Çalışma yaşamında iş görenlerin uymakla yükümlü olduğu kurallar 

bütünüdür. 
 

YABANCILAŞMA 

Örgütler belirli bir amaç odaklı oluşturulduklarından bireyler birbirlerine bağımlı halde 
bulunmaktadırlar. Ancak, örgüt iş gören kendisinin kurallarını oluşturmadığı bir iş dünyasında, 
başkalarının kural, karar ve düşüncelerini benimseyerek uygulama-uygulatma durumundadır. 
Bu nedenle iş görenlerden örgüt içinde kendi duygu ve düşüncelerini ekarte edip, iş ve 
ilişkilerine kendisinden bir katkı istenmeyebilmektedir. Örgüte karşılıklı olarak yaşanan ilişkiler 
yazılı olarak belirlenen çizgilerin dışına çıkmakta ve biçimsel olmayan gruplaşma ve arkadaşlık 
ortamlarının ortaya çıkmasına ve bireysel çekememezlikler, çatışmalar, çıkar amaçlı ilişkilere 
sebep olarak yazılı kuralların dışında farklı bir dinamik yapıya dönüşebilmektedir. Bu sebeple 
çalışanlarda kendilerini yalnızca üretimi gerçekleştiren bir robot olarak düşüncesi hissini 
taşımalarına neden olmaktadır. Bu noktada örgütsel açıdan beklentilerini karşılayamaz ve 
yönetimde bulunanların toleranssız davranışlarına maruz kaldıklarında yabancılaşmak ya da 
saldırgan olmak gibi davranışlar sergileyebileceklerdir. Aynı zamanda, çalışma ortamında 
yaşanan doyumsuzluklar, yapılan şikâyetlere karşılık bulunamaması, keyfi uygulamalar ve 
bunların neden olduğu düşmanca duygular iş görenlerin örgüte karşı yabancılaşmasına sebep 
olmaktadır. Örgütte otorite ve güç azlığı, yalnızlık, örgüt ve işe olan bağlılığın azalması iş görenin 
yabancılaşmasında önemli etkilerdir (Şimşek vd., 2014). 

Marx’a göre çalışanların yabancılaşma nedenleri şunlardır; (Başaran, 2000). 

1. Ne üretimde kullanılan araçlar ne de ürettiği ürün çalışanın malıdır. 
2. Uzmanlık, çalışana işin bütününün sadece bir bölümünü üretme imkânı verdiğinden, 

çalışanın ürettiğinin bütün olarak görmesi ve yaratıcılığını geliştirilmesi engellenmiştir. 
3. Tekdüze, küçük parça üreten çalışan, ortaya çıkan ürüne ben ürettim diyemez. 
4. İş gören kullandığı teknolojiye uyum sağlamak zorunda olduğundan, iş görenin kendini 

denetleme isteği elinden alınarak, denetimi makineye devredilmiştir. 
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5. Makineyle baş başa bırakılan çalışanın toplumsallaşmanın ve kişilik geliştirmenin 
vazgeçilmez gereği olan insanlarla ilişki kurma olanağı elinden alınmıştır. 

6. İş gören, örgütün denetimi altına girerek kendi geleceğini denetleme hakkından 
vazgeçirilmiştir. 

7. Sonunda iş gören, örgütteki yaşamını denetlemeyi ve kendini anlatmayı reddederek 
işinden soğumaktadır 

8. Örgütün yetki sıra dizini ve denetimi, iş göreni özünden soğutmaya itmektedir. 

 

Yabancılaşmayla örgütle özdeşleşmenin çalışanın örgütten soğuyarak, ruhen uzaklaşması ve 
kendini dışlamasıdır. Bu durumda iş gören kendisini örgütün bir üyesi olarak göremez ve 
örgütün vermiş olduğu örgütsel ve toplumsal konum ve saygınlığı kabul etmez. Artık işinin 
yaşamın bir parçası olarak görmez ve özel yaşamında da bahsetmeyerek, örgütün yönetimine, 
yapılan etkinliklerle ilgilenmez. Umursamazlık, uyuşum, yerimseme gibi örgüte karşı tutum 
sergileyebilirler (Başaran, 2000).  

 

Tablo: 1. Örgütlerde Yabancılaşmaya Neden Olan Etmenler 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

                                                                              

 

Kaynak: (Şimşek vd., 2014).  

 

Endüstrinin gelişiminde ve makineleşmeye başlanıldığı dönemlerde daha sık görülen 
yabancılaşma, günümüz sanayi ve bilgi toplumunun getirmiş olduğu iyileştirmeler sonucu 
kısmen azalmaya başlamıştır. Marx, yabancılaşmaya genel anlamda meta toplumuna ve özel 
olarak da kapitalist sistemlerin neden oluğunu ifade etmiştir. Ancak kapitalist sistem kaldırılsa 
bile bu sistemin getirdiği yabancılaşmayı otomatik ortadan kaldırabileceği sonucunu ortaya 
çıkarmayabilir. Bu bağlamda yabancılaşmayla sistemlerle ilgili bir fark yaratmadığı ve 
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yabancılaşmayla başa çıkmanın zor bir durum olduğu öne sürülebilir. Ancak yaşanan 
güçlüklerin engellerini aşmak için var olan ya da gelecekte karşılaşabilecek yabancılaşma türleri 
ve bunların sebeplerini doğru tespit etmek önemlidir. Bu nedenle yabancılaşma konusunu 
kapsayan bir program ve stratejiler ve yöntemler geliştirilmesi gerekmektedir (Aktaran; Şimşek 
vd., 2014: 174). 

 

İŞ YERİ MONOTONLUĞU 

 

Bir işin devamlı olarak tekrarlanması ve temposunun değişmemesi sonucu bireyde oluşturduğu 
yorgunluk ve bıkkınlık durumlarına monotonluk denir. Modern iktisadın babası olarak bilinen 
Adam Smith kolay ve sürekli tekrar eden işlerde görev yapan iş görenlerin işlerini yaparken 
akıllarını kullanmanın gereği olmadığını, teknolojinin iş gücü yerini aldığını ve iş görenlerinde 
yaratıcı güç ve becerilerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bulunduklarını iddia etmiştir. I. 
Dünya Savaşı sonrası özellikle İngiliz psikologlar bu konuyla ilgilenmiş ve iyi bir örgütlenme ve 
iş bölümüne gidilmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Eren, 2012). 

Drucker (1998), geleneksel yönetim düşüncesinin belirli işleri yerine getirmenin bir tek doğru 
yöntem olduğu ve iş görenlerinde birçoğunun ‘’ortalama’’ olduğu varsayımlarının yanlış bir 
uygulama olduğunun post modern çağda ortaya çıktığını belirmiştir. Belirli bir yetenek 
gerektirmeyen monoton ve sıradan işler in yerine iş görenlerin bilgi, yetenek ve kendilerine has 
güçlerini ortaya çıkaran değişik sonuçlar üretecek vazifeler verilmesi gerektiği anlaşılmıştır 
(Aktaran; Ulutaş, 2018). 

 

Monotonluğun Nedenleri 

Monotonluk 4 temel neden üzerinde incelenmiştir (Duman, 2018); 

1. İşin özelliklerine göre monotonluk; 
• Otomatik 
• Yarı otomatik 
• Otomatik olmayan işler.  

Otomatik işler, diğerlerine göre daha az dikkat gerektirir ve tek tip bir hareketle uygulanabilir. 
Sürekli ve daha çok dikkat gerektiren işler ise bireyler açısından sıkıcı ve monoton olarak görülür. 
Otomatik olmayan işler de birtakım hareketleri içerdiği ve karmaşık bir yapıda olduğundan 
dikkat gerektirdiğinden monotonluk burada geçerli olmamaktadır. 

2. İşçinin Monotonluğa Duyarlılığı 
• Zekâ ve monotonluğa duyarlılık doğru orantılı olduğundan, zekâ seviyesi 

yükseldikçe monotonluğa duyarlılıkta artmaktadır.  
• Genel olarak monoton yapıdaki işler az zeki olan bireyler kolay tatmin edilebilir 

olduğundan daha uygundur.  
• Zekâ seviyesi yüksek olan iş görenler için ise karmaşık ve zorlayıcı işler tatmin 

edici olduğundan monotonluktan yana değildirler. 
3. İş Yerinin Manevi Ortamı 

May Smith’e göre, birbirleriyle bütünleşerek iş birliği yaparak neşe içinde çalışan, 
birbirlerinin dertlerini, üzüntülerini, sevinçlerini paylaşan iş görenlerin en monoton işin 
bile monotonluk duygusunu engelleyebileceğini öne sürmüştür. 
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4. İşçinin Psikolojik Durumu 
Bir işin monoton olup olmadığı iş görenlerin psikolojik durumları belirlemektedir. Bir 
gün sıradan ve monoton görülen bir iş, diğer gün daha hoş bulunabilir. Bir iş görenin çok 
sıkıcı ve nefret ettiği bir iş diğer bir iş görene çok sevimli gelebilir.  
 

İş Yeri Monotonluğun Giderilmesinde Alınacak Önlemler 

a) İşi Genişletme; İş genişletme, iş görenlerin, tek bir işte uzmanlaşmalarından ziyade, o işi 
birkaç kişinin öğrenerek ifa etmesidir. Dolayısıyla iş genişletme, uzmanlaşmanın 
yararlarını azaltarak, meydana gelebilecek sakıncaları da ortadan kaldırarak 
monotonluğu azaltır (Üstün ve Karagül, 2015). 

b) İş Değiştirme; Yöneticiler, iş yeri monotonluğunu azaltmak amacıyla iş görenleri farklı 
işlerde çalıştırmayı tercih etmektedir. Bu sayede değişik işlerde çalışan iş görenler 
monotonluktan kurtularak yeni bir beceriye sahip olmaktadır. İş görenler birçok değişik 
işi yapmayı öğrendiklerinden işlerin aksaması da bir noktada önlenmiş olmaktadır 
(Üstün ve Karagül, 2015). 

c) İşin Yapılma Süratini Değiştirme; Monotonluğun giderilmesinde iş süratinin 
düzenlenmesi önemlidir. İş görenin iş süratini kendine göre ayarlaması durumu onun 
kendisini bir robot olarak değil de insan gözüyle bakıldığı hissini yaratmakta ve işi ona 
daha çekici gelerek kendine güveni artacaktır (Eren, 2012). 

d) Müzikten Faydalanma; Ruhun gıdası müzik birçok örgütün çalışma esnasında iş 
görenlerde oluşan yorgunluk ve iş monotonluğunu gidermek amaçlı kullandığı dinleti 
yöntemidir. Bu sayede iş görenlerin çalıştıkları işlerde daha başarılı oldukları 
görülmektedir (Üstün ve Karagül, 2015). 

e) Dinlenme Sürelerini Programlı Bir Şekilde Ayarlama; Bu yöntem, iş görenlerin moral 
ve verimliliğini arttırarak, fiziki yorgunluklarını azaltır. İş değişimiyle monotonluğu 
giderir. Sosyal ilişkileri geliştirir ve çalışanlar arasında iş arkadaşlıklarını kuvvetlendirir. 
Dinlenme süreleri, gruplara, departmanlara ya da bireylere göre ayarlandığında daha 
verimli sonuçlar elde edilebilir (Üstün ve Karagül, 2015).  

f) Çalışma Saatlerini Kısaltma; Çalışma saatlerinin uzaması monoton çalışma ile 
birleştiğinde çalışanlar için kâbus duruma gelebilir. Bu sebeple çalışma saatlerinin makul 
bir düzeyde olması beklenmektedir. Genel olarak çalışma saatleri günlük olarak sekiz 
saattir. İşletmelerin çalışma saatlerini işin niteliklerine göre ayarlamaları önemlidir 
(Keser, 2015: 208). 

g) İşi Tamamlama Duygusu Yaratma; Günümüz modern üretim teknolojilerinin kullanımı 
nedeniyle iş görenler küçük bir işi yapmada görevlendirilerek işi tamamlama imkânını 
tanınmamaktadır. İş görenin işi tamamlama duygusu ihtiyacının psikolojik bazı 
nedenleri bulunmaktadır. Bunlar; bireylerin çalışma amaçlarının önemi ve anlamı 
bulunmaktadır ve ancak bu amaçlara ulaştıklarında mutlu olurlar. Bu amaçlara 
erişmekte ne kadar gelişim gösterdiklerini de öğrenmek istemektedirler. Seri üretimde 
çalışan iş görenler tamamlama duygusundan mahrumdurlar ve amaçları için ne kadar 
gelişme gösterdiklerini bile bilemezler. İşi tamamlama bireyin kendisine güven 
duygusunu arttırır (Üstün ve Karagül, 2015). 

h) Karara Katılma Olanağının Verilmesi; Bu sayede iş görenin kendisini etkileyen plan ve 
kararların meydana gelmesindeki rolü artarak iş doyumu sağlayacak ve monotonluk 
duygusu da önemli oranda azalacaktır. İşe bağımlılık sağlanarak örgüt sorunlarıyla daha 
ilgili olacaktır (Üstün ve Karagül, 2015).  
 



Ayla AVCI  

 582 

Örgüt Kültüründe İş Yeri Monotonluğu ve Yabancılaşma İlişkisi 

Kültür bireylere örgütsel kimlik duygusu kazandırarak, geniş manada inanç ve değerlere 
bağlanma bütünlüğü sağlar. Örgüt kültürü, vizyon, felsefe ya da iş stratejisi gibi düşünce ve 
değerleri belirleyerek uygulamaya geçiren bir kurucu ya da lider ile yön bulur. Bu başarı 
sağladığında kurumsallaşarak kurucu ya da liderin vizyon ya da stratejisini çerçeveleyen örgüt 
kültürü ortaya çıkar. İnsan örgütlerin en değerli varlığı ve kaynağıdır. Bir örgüt kurum kültürü 
vasıtasıyla üyeleriyle ve dış etkenlerle olan ilişkilerini kontrol ve motive etme gücüne sahiptir 
(Torlak, 2008). Kültürlerin örgütlerde iki önemli görevi vardır. 1. Örgütteki üyeleri, birbirleriyle 
iyi ve yakın ilişkileri oluşturmak için kaynaştırır. 2. Örgütün dış çevreye uyumunda yardımcı 
olamaya çalışır. Uyumlu olmayan ve uyumu sağlayamayan kültürler örgütte katılığı ve 
durağanlık yaşanmasına neden olur. Uyumlu kültürlerde yöneticiler, çalışanlara karşı esnektir 
ve gereken yerde risk alsalar bile değişim inisiyatiflerini göstermektedir (Daft, 2015).  

İş yeri monotonluğuna ve yabancılaşmaya neden olan birçok etmenin çalışma koşullarından 
olduğu bilinmektedir. Basitleştirilmiş işler iş görenlerin davranışlarında değişimler psikolojik bir 
takım etkiler ve monotonluk yaratacaktır. Monotonluk ise iş görende bıkkınlık oluşturarak örgüt 
açısından da olumsuz sonuçlar yaratacaktır (Bilgiç, 2008). Değişim, tüm canlıların içinde 
bulunduğu çevresinde yaşamını sürdürebilmesi ve uyum sağlayabilmesi için yaşamsal bir 
süreçtir. Örgütlerde bulundukları ortam ve çevresindeki değişimlere uyum sağlayarak 
varlıklarını devam ettirmek adına bu süreçte yer almaktadır. Değişimi bir rutin olarak 
değerlendirmeyip devamlılığını sağlayamayan örgütler hızla gelişen dünya çapında değişimlere 
uyum sağlayamayarak beklentileri karşılayamayacak ve çözülme sürecinin başlamasına neden 
olacaklardır (Karabal, 2016).  

Örgüt kültürlerinde iş görenlerle yönetim arasında iş birliği sağlanması ve iş görenlerin yönetime 
öneri, fikir ve görüşlerini belirtmesi monotonluktan uzaklaştıracaktır (Örücü, 2003). İyi bir örgüt 
yöneticisi iş görenlerle iyi ilişkiler oluşturmak mecburiyetindedir. Onlarla alakalı konularda 
bilgilendirilmesi, fikir ve görüşlerinin alınması örgüt yöneticisi güçlendirmektedir (Tortop vd., 
2010). Örgüt kültürlerinde bilgi seviyesi yükseldikçe, kişisel inisiyatif kullanabilme, iş 
sorumluluğu üstlenme, bağımsız karar verme ve alınan kararları uygulayabilme imkân ve yetkisi 
arttığından iş görenlerin monotonluk, bıkkınlık, iş devamsızlığı gibi sorunlara engel olmasına ve 
iş görenin işine daha fazla benimsemelerine neden olmaktadır (Yiğit ve Bacak, 2010). Örgüt 
yönetimi ya da sahiplerinin belirli bir derece ölçüsünde yönetebildiği ve informal yapılanmayla 
biçimlenen örgüt kültürü, iş görenlerin örgütleri ve işlerini sevmesi ya da sevmemesinde önemli 
bir rol oynamaktadır (Kutanis, 2015). 

İşgörenlerin, kötü ve veya olumsuz çalışma koşullarıyla ilgili yönetimin düzeltici eylemlere 
başvurmadığı hakkındaki yaygın kanaatinin oluşması, onları yavaş yavaş vazgeçme ve 
yabancılaşma davranışına sürükler. Yapmakta olduğu işine kendisine daha iyi bir iş imkânı 
bulamadığı için devam eder. Bu durumda ise işgörenler, örgütsel hedeflere ulaşmada gereken 
gayret ve etkinliği göstermekten uzaklaşmaktadır (Eroğlu, 2010: 507). Örgüt kültürlerinin 
zayıflamasıyla değerler belirginsizleşir, iş ile ilgili tutumlarda senkronizasyon azalır ve bireysel 
anlamda farklılıklar fazlalaşmaya başlar (Günaydın, 2011: 87).  

 

SONUÇ 

Örgüt kültürü iş gören, yönetici ya da lider tarafından vizyon, değerler, inançlar bütününün 
sağlanmasıyla meydana gelmektedir. Yazılı kural ve normlardan oluşan örgüt kültürlerindeki bu 
oluşumun uygulamalarla desteklenmesi önemlidir. Genel olarak yabancılaşma ve iş yeri 
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monotonluğunun sebebi, örgüt kültüründe yer alan başlıkların gerçekte uygulanmamasından 
kaynaklanmaktadır. İş görenlerin, işlerinden ruhsal ve duygusal olarak uzaklaşmalarına ve 
bıkkınlık yaşamasının nedeni iş ortamlarının aktif olmaması ve basit işlere yönlendirilerek örgüt 
içinde söz sahibi olmamalarıdır. 

Yönetim katılma olgusunun tam anlamıyla kurumlara yerleşmesi yöneten-işgören diyaloğuyla 
mümkün olmaktadır. Bu diyalog ortamının yaratılması, örgütlerde iletişim kanallarının daha iyi 
işlemesine ve işgören- yönetici arasındaki etkileşimde gereken ‘’ortak yaşam alanı’’ ya da 
‘’izafiyet çerçevesi’’ nin oluşmasını ve genişlemesini sağlamaktadır (Tutar, 2009: 302). 

Örgüt kültürlerinin desteklenerek muhafaza edinmesinde, personel seçimi uygulamaları, üst 
yönetimdekilerin etkisi ve sosyalleşme yöntemleri etkili olmaktadır (Tınaz, 2009: 119). 

Örgüt kültürlerinin en önemli yönetimsel uygulamalarından biri de personel seçimi kararlarıyla 
ilgilidir. Değerleri örgüt değerleriyle uyuşmayan kişilerin işe alınması örgütlerde önemli 
sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Motivasyon ve bağlılıktan yoksun bu bireyler, 
çalıştıkları işten ve örgütten tatminsizlik yaşamaktadır (Robbins ve Judge, 2015: 542).  

İşgörenlerin en önemli sorunlarından biri olan monotonluğu önlemenin yöntemlerinden biri de 
çalışanlara farklı dallarda çalışma imkânı vererek iş koşullarında değişim sağlamaktır (Keser, 
2015: 212). Uyumlaştırma (oryantasyon), programları uygulanarak yeni çalışanlarla, eski 
çalışanlar arasında sosyalleşme sağlanıp örgüt kültürü aktarılabilir. İş becerilerini arttırmaya 
yönelik olarak tasarlanan eğitim programlarıyla da katılımcılara örgüt ideolojisi 
öğretilebilmektedir (Yukl, 2018: 288).  

Kurumlar artık eskiden olduğu gibi baskı üzerine değil, güven esasına dayanan bir yönetim 
anlayışını benimsemektedir (Drucker, 1999: 205). Örgüt içinde alınacak kararlardan en çok 
etkilenenlerin örgüt çalışanları olduğunun bilincinde olunması önem arz etmektedir. İşgörenin 
güvenini sağlamak, örgüt bağlılığın en temel faktörüdür. Örgüt kültürlerinin çerçevesinin 
belirlenmesinde gerçekçi sınırlar bulunması, katılımcı yönetim anlayışıyla sadece üst düzey 
yönetimin değil, diğer örgüt üyelerinin de etki ve katkısının olması iş görenlerin işlerini 
benimsemelerinde önemli bir faktördür. Bu nedenle katılımcı yönetim uygulaması benimsenerek 
örgüt kültürlerinin şekillendirilmesinin yabancılaşma ve iş monotonluğunu azaltmada etkili 
olacağı düşünülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

Aşan, Ö. ve Aydın, E. M. (2006). Örgütsel Davranış. (Ed, Can, H.) İstanbul: Arıkan Basım.  

Başaran, E. İ. (2008). Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Ekinoks Yayın. 

Bilgiç, R. (2008). İş Özellikleri Kuramı: Geniş Kapsamlı Gözden Geçirme. Türk Psikoloji Yazıları 
Dergisi. s:66-77. 

Daft, R. L.(2015). Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak. (Ed. Özmen, Ö. N. T). İstanbul: Nobel 
Yayın.  

Decenzo, A. D. , Robbins, S. P. and Verhults L. S. (2017). İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri. 
(Çeviren, Çetin, C. ve Arslan, M. L.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 



Ayla AVCI  

 584 

Duman, F. (2018). Üretimde İş Monotonluğu ve Çözüm Yolları. 
https://blog.industryolog.com/uretimde-is-monotonlugu-ve-cozum-yollari/> [Erişim Tarihi: 
14.01.2019]. 

Drucker, F. P. (1999). 21. Yüzyıl için yönetim tartışmaları. (Çeviren,  Bahçıvangil, İ. ve Gorbon, G.) 
İstanbul: Epiloson Yayıncılık Hizmetleri.  

Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış ve yönetim Psikolojisi. (7. Basım). İstanbul: Beta Basım. 

Eroğlu, F. (2010). Davranış Bilimleri. (10. Basım). İstanbul: Beta Basım. 

Günaydın, H. (2011). Yaratıcı Yönetim. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. 

Güney, S.(2011). Örgütsel Davranış. (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.  

Güney, S. (2015). Örgütsel Davranış. (3. Basım), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.  

Karabal, C. (2016). Değişim Yönetimi. İstanbul: Artikel Yayıncılık.  

Keser, A. (2015). Çalışma Psikolojisi. (5. Basım), Bursa: Ekin Basım Yayın. 

Kutanis, Ö. R. (2015). Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları I. Ankara: Gazi Kitabevi  

Murata, K. ve Harison, A. (1995). Japon Yönetim Teknikleri Batı’da Nasıl Uygulanabilir?. (Ed. Arıkan, 
Ö). İstanbul: Rota Yayın. 

Örücü, E. (2003). Otel İşletmelerinde Monotonluk Sorunu ve Alınacak Önlemler. Mevzuat Dergisi. 
S. 70. 

Pearce, A. J. and Robinson, B. R. (2015). Stratejik Yönetim. (Çeviren, Ed. Barca, M.) Ankara: Nobel 
Akademik Yayıncılık. 12. Basımdan çeviri. 

Robbins, S. P. and Judge, A. T. (2015). Örgütsel Davranış. (Çeviren, Ed. Erdem, İ.) Ankara: Nobel 
Akademik Yayıncılık. 14. Basımdan çeviri. 

Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2008). Örgütsel Psikoloji. İstanbul: Alfa Aktüel Basım.  

Sığrı, Ü. ve Gürbüz, S. (2015). Örgütsel Davranış. (3. Basım). İstanbul. Beta Basım.  

Şimşek, M. Ş., Çelik, A. ve Akgemici, T. (2014). Davranış Bilimleri. Konya: Dizgi Ofset.   

Tınaz, P. (2009). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar. (2. Basım), İstanbul: Beta Basım.  

Torlak, G. (2008). Organizasyon Teorileri. İstanbul: Beta Basım. 

Tortop, N., İsbir, G. M., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2010). Yönetim Bilimi. İstanbul: 
Nobel Yayın. 

Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim. (2. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.  

Ulutaş, M. (2018). PostModern Örgüt Yapıları. İşletmelere Modern Ötesi Bir Bakış. İstanbul: 
Literatürk.  

Ünsar, A. S. (2016). Liderlik Üzerine Güncel Yazılar. İstanbul: Paradigma Akademi.    

Üstün, B. ve Karagül, S. (2015). Hastanelerde Monotonluk Sorunu ve Alınacak Önlemler. 
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 2 (1).  



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(8): 574-585. 

 585 

Yiğit, Y. ve Bacak, B. (2010). İşe Devamsızlığın Nedenleri, Ekonomik Sonuçları ve Azaltılması İçin 
Gereken Önlemler. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 5 (1):  

Yukl, G. (2018). Örgütlerde Liderlik. (Çev. Ed. Çetin, Ş. ve Baltacı, R). Ankara: Nobel Akademik 
Yayıncılık.  



Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2019, 2(8): 586-603. 

DOI:10.26677/TR1010.2019.201 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: https://www.sobibder.org 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Instagramdaki Sosyal Medya Fenomenlerinin Tüketicilerin Satın Alma 
Davranışlarına Etkisi 

Doç. Dr. Murat TOKSARI, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Niğde, e-
posta: mtoksari@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9021-2274 

Mehmet MÜRÜTSOY, Doktora Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Niğde, e-posta: m.murutsoy@ohu.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0942-3814 

Öz 
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Abstract 
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GİRİŞ 

Pazarlama iletişimi perspektifinden bakıldığında pazarlama iletişimi aktiviteleri, ürün tasarımı, 
markalama, paketleme, fiyatlama ve dağıtım kararları gibi tüketicilerin zihninde pozitif etkiler 
oluşturmaya çalışan pazarlama karmasının diğer elemanlarını desteklemektedir (Erdogan, 
1999:291). Özellikle günümüz dünyasında rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte pazarlama 
iletişimi aktivitelerinde sosyal medya fenomenlerinin kullanılması tüketicilere ulaşılmasında 
yeni ve farklı bir strateji olarak ortaya çıkmıştır. Bu perspektifte sosyal medya fenomeni 
kavramı, sosyal medyayı kendi kitlesini oluşturmak için kullanan ve alışılmış yolla ünlü 
olmayan kişiler olarak ifade edilmektedir (Clarewells, 2014). Instagram gibi bir sosyal medya 
aracılığı ile sosyal medya fenomenleri geniş kitlelere ulaşabilmektedirler (Marwick, 2015). 
Geleneksel ünlülerden daha az maliyetli ve daha kolay erişilebilir olması, hedef kitlenin dikkat 
ve ilgisini çekerek satın alma karar sürecinde farkındalık oluşturması ve satın alma karar 
sürecinde tüketici üzerinde doğrudan etkiye sahip olması gibi özelliklerinden dolayı 
işletmelerin ürün ve hizmetlerinin tanıtımında sosyal medya fenomeni kullanmayı tercih 
ettikleri tespit edilmiştir (Brown ve Fiorella, 2013).  

Bu çalışmanın amacı da Instagram vasıtasıyla sosyal medya fenomenlerinin tüketicilerin satın 
alma davranışları üzerine etkisini belirlemeye yönelik olmuştur. Bu amaçtan yola çıkarak ünlü, 
sosyal medya fenomeni kavramları ve Instagram reklamlarında sosyal medya fenomeni 
kullanımı incelenmiş ve ardından sosyal medya fenomenlerinin tüketicilerin satın alma 
davranışları üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu etkiyi ölçmek için Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik veri toplama 
yöntemlerinden anket çalışması yapılmak suretiyle veriler toplanmış ve elde edilen veriler SPSS 
paket programından faydalanılarak istatistiki açıdan analiz edilmiştir. 

 

ÜNLÜLER 

Marka savaşlarının yaşandığı günümüz dünyasında tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 
belirleyerek bu istek ve ihtiyaçlara göre inovatif ürün üretme çabaları işletmelere rekabet 
avantajı kazanmalarında pozitif katkı sağlamıştır. Bu kapsamda farklılık oluşturmak isteyen 
işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanıtırken kullanmış oldukları ünlüler pazarlama iletişimi 
stratejisinin önemli araçlarından birisi olarak ortaya çıkmıştır (Erdogan, 1999:291). Ünlüler, 
rekabet ve çekicilikten daha fazla şey ifade etmektedirler (McCracken, 1989). Reklamlarda ünlü 
kullanmak, reklamlara karşı daha fazla ilgi ve dikkatin çekilmesine, reklam mesajlarının akılda 
kalıcı hale gelmesine ve markalaşmanın sağlanmasına yönelik çok büyük avantajlar 
sağlamaktadır (Misra ve Beatty, 1990:159). Özellikle rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, 
tüketicilerin dikkatlerini çekmek ve ürünlerini/hizmetlerini tüketicilerin zihinlerinde 
konumlandırmak isteyen işletmeler için ünlüleri kullanmak pazar paylarını artırmada büyük 
katkı sağlamaktadır (Croft vd., 1996). Bu sebeplerden dolayı reklamcıların ürünlerini temsil 
edebilen ve toplum tarafından kabul görmüş doğru ünlüyü bulmaları, daha çabuk rekabet 
avantajı kazanacakları sonucunu ortaya çıkarmıştır (Solomon vd., 2010).  

Ünlü kullanımlarına ilişkin çalışmalar, genelde kaynak inanılırlığı ve kaynak çekiciliği 
modellerine göre yapılmaktadır. Kaynak inanılırlığı modeli, uzmanlık ve güvenirlilik 
faktörlerine dayandırılırken; kaynak çekiciliği modeli ise, tanınırlık, ünlü ile kurulan benzerlik, 
ünlüye duyulan beğeni ve fiziksel çekicilik faktörlerine dayandırılmıştır (Maddux ve Rogers, 
1980). Kaynak inanılırlığı modeliyle, bir mesajın etkililiğinin kaynağın algılanan uzmanlığının 
ve güvenirliğinin düzeyine bağlı olduğu (Ohanian, 1991); inanılır bir kaynaktan gelen bilginin 
içselleştirme olarak adlandırılan bir süreç boyunca inançları, düşünceleri, tavırları ve 
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davranışları etkileyebildiği; içselleştirme ile de, alıcıların kişisel tavırları ve değer yapıları 
açısından kaynağın etkisini onayladıkları zaman gerçekleştiği belirlenmiştir (Erdogan, 
1999:297). Kaynak çekiciliği modeliyle ise, fiziksel çekiciliğin reklamlarda ünlü kullanılması 
neticesinde özdeşleştirme adı verilen süreç ile gerçekleştiği; özdeşleştirme sürecinin ise alıcının 
kaynak gibi olmayı arzulamasının bir sonucu olarak çekici bir kaynaktan gelen bilgiyi kabul 
ettiğini ve onayladığını varsaydığı belirlenmiştir (Cohen ve Golden 1972). Friedman ve 
Friedman (1979) özdeşleştirme süreci göz önüne alındığında ünlülerin, zevk ve beğeni içeren 
ürünlerin tanıtımında özellikle de yüksek psikolojik ve toplumsal risk içeren ürünlerde (Ör. 
mücevher gibi) daha başarılı oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Ancak McCracken (1989) 
kaynak modellerin, ünlülerin etkililiğini ileri düzeyde anlamada çok sınırlı kaldığını belirtmiş 
ve anlam transferi modelinin ünlülerin reklamlarda kullanılmasını daha iyi bir şekilde 
açıklayacağını savunmuştur. Bu modele göre ünlü kullanım sürecinde, ünlüler kendilerine ait 
sembolik anlamları bu sürece dahil ederler ve bir ünlüde var olan kültürel anlamlar kişinin 
ötesine geçerek ürünlere transfer olur. Aynı zamanda, ünlülerin karakteristik özellikleri 
itibariyle sınıf, statü, cinsiyet, yaş, karakter ve yaşam tarzına göre farklılıklar göstermesi, bu 
farklılıkların pazarlama sistemine uyarlanmasında önemli bir kriter olarak görülmüştür. 
McCracken (1989) ayrıca ünlülerin hedef tüketiciler nezdinde taşıdığı algıdan yola çıkarak 
reklam mesajlarının çok etkili olduğunu, örnek olarak da Amerikalı sinema sanatçısı James 
Garner’ın Mazda reklamında başarılı olmasında onun sahip olduğu anlamsal ifade 
(Amerikalılığı, güveni, zekayı ve güzel espriden oluşan bir anlamlar demeti)ile Mazda’nın 
çizgisi arasındaki mükemmel uyumdan kaynaklandığını ifade etmiştir. Ünlü kullanılmasına 
ilişkin bir diğer model ise ürün eşleşimi modelidir. Bu model, ünlü ile ürün arasındaki uyumun 
etkili bir reklam için önemli olduğunu savunmaktadır (Kamins, 1990). Ünlü ve ürün arasındaki 
uyumun ölçüsü ürün ile ünlü imajı arasındaki algılanan uyumun derecesine göre değişiklik 
göstermektedir. Bir ürünün reklamını ürün ile yüksek bir şekilde uyum sağlayan ünlü ile 
yapmak ürün ile düşük şekilde uyum sağlamış olan ünlüyle reklam yapmaya göre daha etkili 
olmakta ve inandırıcılığını daha fazla etkilemektedir (Kamins ve Gupta 1994). 

 

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ 

20. yüzyılda sıradan kişiler için sinema, müzik gibi endüstrilerde ünlü olmak oldukça zor olup 
tekel piyasa vasıtasıyla kimin ünlü olacağına, kimin yıldız yapılacağına karar verilmekteydi.  
Bu açıdan birçok insan için ünlü olmak bir hayaldi. Ancak 2000 yılının başlarında hayatımıza 
giren internetin her alanda yaygınlaşmasıyla birlikte bu durum değişime uğrayarak tarihte ilk 
kez sıradan kişilerin eğlence endüstrisini atlatarak (sosyal medyayı kullanmak suretiyle) bir 
ünlüye dönüşmelerini sağlandı (Cultureshop, 2015). Böylece günümüzde "ünlü" olma rüyası 
eskisinden daha kolay başarılmakta, sosyal medyanın gücü ile ünlü olmak için artık özel bir 
yeteneğe ihtiyaç duyulmamakta ve bu durum insanların sosyal medya hesaplarındaki takipçi 
sayısı ile ölçülmektedir (Ecmercer, 2015). 

Marwick ve Boyd’a (2011) göre sosyal medya, ünlü olabilmek ve belirli bir kanalda bir grup 
kullanıcının dikkatini çekebilmek için insanlara büyük olanaklar sunmaktadır. Sosyal medya 
fenomenleri sosyal medyada fanlar ve farkındalık için yarışan kişiler oluşturmaktadır (Marwick 
ve Boyd, 2011). Günümüzde sosyal medya fenomeni olabilmek için ise, insanların sosyal medya 
kullanıcılarının dikkatini çekecek yeteneklere sahip olmaları gerekmektedir (Cultureshop,2015) 

Clarewells (2014) sosyal medya fenomeni kavramını, sosyal medyayı kendi kitlesini oluşturmak 
için kullanan ve alışılmış yolla ünlü olmayan kişiler olarak ifade etmiştir. Bu kişiler, ünlü 
olabilmek için milyonlarca takipçiye sahip olmak zorunda değildirler. Sosyal medya fenomeni 
kavramı kendini markalaştırmayla ve stratejik kişisel sunumun popülaritesini artırmayla 
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bağlantılı olan çevrimiçi ve çevrimdışı davranışların her ikisinin de geçerli bir tarzı olarak 
tanımlanmaktadır (Hearn, 2008; Lair vd., 2005). Senft (2012) sosyal medya fenomenlerinin 
alıcıların hem izleyici hem de bir topluluk olduğunu, izleyicilerin sadece dinlediğini; 
topluluğun ise etkileşim içinde olduğunu belirtmiştir. Bu da Senft'in 2008 yılında yapmış 
olduğu "yabancı aşinalık" terimini sunmasının sebebi olarak görülmüş ve bu terimin birbirini 
bilmeyen insanların birbirini tanımalarıyla ilgili olan "aşina yabancılar" terimine (Milgram ve 
Sabini, 1992), dayandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, tüketicilerin sosyal ağında yer alan sosyal 
medya fenomenlerinin tüketicilerin satın alma karar sürecinde doğrudan etkiye sahip olan 
kişiler olduğunu ortaya çıkarmıştır (Ruggless, 2013). 

Sosyal medya aynı zamanda, sosyal medya fenomeni ile takipçisi arasında ortaya çıkan iki 
yönlü etkileşim sayesinde ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından satın alınması için etkili bir 
yöntem ortaya koymaktadır (Choudhary, 2015). Ayrıca, sosyal ağı çevreleyen toplumsal ve 
kültürel, coğrafik, ekonomik ve finansal koşullar gibi kişiler arası etkileşimlerin yapısını 
etkileyen dışsal faktörler de tüketicinin satın alma davranışlarını etkileyebilmektedir (Brown ve 
Fiorella, 2013:142; Aktaran: Avcılar ve Açar, 2017). 

Son zamanlarda Twitter, Facebook, Youtube, Vine ve Instagram gibi sosyal medya araçlarının 
hem ünlü hem de ünlü olmayan kişilerin geniş kitlelere ulaşabilmelerinde büyük avantajlar 
sağladığı görülmektedir (Marwick, 2015: 334). Böylece toplumda fanlar oluşturularak zihinlerde 
konumlandırılan mikro ünlüler, yeterince tüketicilerin zihninde pozitif bir algı oluşturmayan 
küçük işletmeler için ürünle tüketici arasında güçlü bir bağ kurmada çok önemli bir pazarlama 
stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda mikro ünlüler farklı demografik 
özelliklere sahip tüketici gruplarına ulaşmak isteyen büyük işletmeler içinde uygun bir araç 
haline gelmiştir (Su A., 2017). 

 

INSTAGRAM REKLAMLARINDA SOSYAL MEDYA FENOMENİ KULLANIMI 

Instagram ilk olarak, fotoğraf çekmek ve çekilen bu fotoğrafları, Facebook, Twitter, Tumblr ve 
Flickr gibi sosyal medya kanallarındaki gibi farklı filtreler uygulandıktan sonra yayınlamak 
amacıyla sunulmuş bir akıllı telefon fotoğraf paylaşım uygulaması olarak insanların hayatına 
girmiştir (Benjamin, 2012). Günümüzde bu platform, farklı işletim sistemlerinde kullanılmakta 
ve neredeyse her tür cihaza kurulabilmektedir (Raice ve Spencer, 2012). Son zamanlarda 
pazarlamada en etkili sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram Kevin Systrom ve 
Mike Krieger tarafından oluşturulmuş ve 6 Ekim 2010 'da kullanılmaya başlanmıştır 
(Instagram, 2018). Günümüzde internet kullanıcılarının %32’si (demografik özellikleri itibariyle 
% 59’u 18-29 yaş aralığında) olan yaklaşık olarak 800 milyondan fazla kişi günlük aktif kullanıcı 
olarak Instagram’ı kullanmaktadır (Aslam S., 2018). Dünyada Instagram’ı aktif olarak kullanan 
110 milyon üye ile ABD birinci sırada yerini alırken, ülkemiz ise 33 milyon üye ile dördüncü 
sırada yer almaktadır (Statista, 2018). Bu veriler uygulamanın kurulduğu günden bu yana 
inanılmaz derecede hızlı yükseldiğini (Raice ve Spencer,2012) ve bu büyüme hızının da her 
geçen yıl artarak devam ettiğini göstermektedir (Mint, 2015). Özellikle, Instagram akıllı telefon 
kullanıcıları arasında büyümeye devam etmekte (Ruggles, 2013), bu sosyal medya kanalının 
popülaritesi günlük 8346 kişiyle sürekli artış göstermektedir. Instagram fanlarının %28'i 
sayfalarını günde defalarca kontrol etmekte ve yaklaşık olarak her gün 28 dakikalarını bu 
platformda harcamaktadırlar. Bu uygulama nispeten yeni sayılabilir olsa da genç tüketiciler 
arasında yaygın bir iletişim ağı olarak oldukça fazla kullanılmaktadır (Manikonda vd., 2014). 

Instagram asıl olarak, bir insanın kendi ideal imajını oluşturduğu (Sunstrum, 2014) ve 
kullanıcıların kendilerine online bir imaj oluşturmak için çok fazla zaman harcadıkları bir 
platformdur. Bu sebeple, markalar savaşının yaşandığı günümüz dünyasında rekabet avantajı 
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kazanmak isteyen her işletme yeni pazarlama stratejileri aramakta ve farklılık adına herkes 
tarafından tanınmış ve kabul görmüş ünlüler yerine belirli sayılarda takipçisi olan sosyal 
medya fenomenlerini ürün ve hizmetlerinin tanıtımında kullanmaktadırlar. Özellikle ürün ve 
hizmetlerinde Instagram üzerinden sosyal medya fenomeni kullanmak isteyen işletmelerin 
gerekçeleri, Instagram üzerindeki sosyal medya fenomenlerinin, ünlülerden daha az maliyetli 
ve daha kolay erişilebilir olması, hedef kitlenin dikkat ve ilgisini çekerek satın alma karar 
sürecinde farkındalık oluşturması ve satın alma karar sürecinde tüketici üzerinde doğrudan 
etkiye sahip olmasıdır. (Brown ve Fiorella, 2013, 142;Aktaran: Avcılar ve Açar, 2017). 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Günümüz iş dünyasındaki rekabet daha önceki dönemlerle kıyaslanmayacak şekilde yoğun ve 
şiddetlidir. Böylesine zorlu bir rekabet ortamında işletmelerin pazara sundukları ürün ve 
hizmetler için farklılık oluşturacak stratejiler tasarlaması çok büyük önem arz etmektedir. 
Özelliklede işletmeler için, çok fazla reklam yığını arasından sıyrılıp tüketicilerin dikkatini 
çekebilmek giderek güç bir hal almıştır. Bu güçlüğü aşabilmek için reklamlara karşı tüketicilerin 
dikkatini çekebilmek ve bu dikkati sürdürebilmek için daha etkili araçların kullanılması 
gerektirmektedir. Bu araçlardan birisi de sosyal medya üzerinden ürün ve hizmetlere ilişkin 
reklamlarda sosyal medya fenomeni kullanılmasıdır. Sosyal medya fenomenleri küçük 
işletmelerin düşük bütçelerle ürün ve hizmetlerinin tanıtımında ve pozitif yönde marka ilişkisi 
kurmalarında fayda oluştururken; farklı demografik özelliklere yönelik tüketici gruplarına 
ulaşmak isteyen büyük işletmeler içinde uygun bir araç olarak fayda sağlamaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda, tüketicilerin sosyal medya fenomenlerini neden takip ettikleri, satın alma kararı 
alırken sosyal medya fenomenlerinden etkilenip etkilenmedikleri, eğer etkileniyorlarsa nasıl ve 
ne şekilde etkilendikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Araştırmanın Kısıtı ve Örneklem Seçimi 

Bu araştırma için ana kütle olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinde okuyan lisans öğrencileri alınmıştır. Söz konusu üniversitenin web 
sayfasında yer alan bilgiye göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında 4530 lisans öğrencisi 
bulunmaktadır (ohu.edu.tr/sayilarla/). Ana kütlenin tamamına ulaşmak hem zaman yönünden 
hem de maliyet yönünden sıkıntılı olduğu için ana kütleyi en iyi temsil edecek örneklem 
yöntemi seçilmiştir. Bu doğrultuda, yapılan çalışmada söz konusu üniversitede eğitim/öğretim 
gören 376 öğrenciyle, 01.03.2018-06.04.2018 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi ve 
ihtimalsiz örnekleme yöntemlerinden kolayca örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayca 
örnekleme yöntemi görüşme yapan uzman kişinin uygun gördüğü kişi ile anketi doldurması 
olarak ifade edilmiştir (Nakip, 2003: 784). Zaman ve maliyet sınırlaması nedeniyle araştırmanın 
sadece Niğde ilinde ve lisans öğrencilerine yapılmış olması araştırmanın bir kısıtıdır. Bu 
durum, Türkiye çapında genelleme yapmaya imkan vermemektedir. 
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Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Kullanılan araştırma modeli aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir. 

                         Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

            
            
       

 

 

 

Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda uygulamayla ilgili geliştirilen hipotez şu 
şekildedir. 

Hipotez 

H1: Tüketicilerin satın almayı düşündükleri ürünlere ilişkin sosyal medya fenomenlerinin 
paylaşımlarına göz atmasının tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

 

Verilerin Toplanması  

Anket formunun hazırlanmasında 2016 yılında İsveç’te yapılan yüksek lisans tezinden 
faydalanılmış (Korotina, ve Jargalsaikhan, 2016) ve söz konusu çalışmada gerçekleştirilen odak 
grup görüşmesi sonuçlarından yararlanılarak anket soruları hazırlanmıştır. İlk olarak 
öğrencilere sosyal medya fenomeni ile ilgili şu bilgi verilmiş ve anketi cevaplamaya geçmeden 
önce öğrencilerin bu bilgiyi okumaları sağlanmıştır: “Birazdan size yöneltilen sorularda 
göreceğiniz “Sosyal medya fenomeni” kavramı bilinen şekilde (film yıldızı, sanatçı, popstar vb) 
ünlü olmadığı halde, katıldığı TV programları (survivor yarışması, evlilik programları vb.) ya 
da internet üzerinde paylaştığı videolar, blog içerikleri sayesinde sosyal medya üzerinde 
popüler hale gelmiş kişiler için kullanılmaktadır”. Bu bilgi verildikten sonra öğrencilere 
Instagram üzerinde herhangi bir sosyal medya fenomeni takip edip etmedikleri sorulmuş ve bu 
soruya ‘evet’ cevabı veren katılımcılarla anket çalışmasına devam edilmiştir. Anketin diğer 
bölümlerinde katılımcıların sosyal medya fenomenlerini neden takip ettikleri, Instagram 
üzerinde ürün inceleme içeriklerine bakıp bakmadıkları, ürünlerin satın alınması noktasında 
sosyal medya fenomenlerinden etkilenip etkilenmedikleri, sosyal medya fenomenleri ürünlere 
ilişkin paylaşımlar yaparken hangi durumlarda onlara olan güvenin yitirileceği ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Anketin son bölümünde ise demografik sorular yer almıştır.     

 

Verilerin Analizi 

Yapılan çalışmada elde edilen verilerin analizlerinin yapılmasında, SPSS programından 
faydalanılmıştır. Bu program yardımıyla ankette yer alan soruların frekans dağılımı, aritmetik 
ortalaması ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Ayrıca, sosyal medya ile ilgili yargılardaki değişken 
sayısını azaltmak için faktör analizi kullanılmış, hipotez ise regresyon analizi ile test edilmiştir. 

 

 

 

Fenomenlerin 
Paylaşımların
a Göz Atma 

Tüketicilerin 
Satın Alma 

Niyeti 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(8): 586-603. 

 593 

Katılımcıların Sosyal medya Fenomenleri Takip Etme Durumu 

Katılımcılara Instagram üzerinden herhangi bir sosyal medya fenomenini takip edip 
etmedikleri sorulmuş bu soruya ‘hayır’ cevabı veren katılımcılar için anket sonlandırılmıştır. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Sosyal Medya Fenomenlerini Takip Etme Durumu 

Instagram Üzerinde Herhangi Bir Sosyal Medya Fenomenini Takip Ediyor Musunuz? 

Hayır 197 % 52,4 

Evet 179 % 47,6 

Toplam 376 % 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde 197 katılımcının (%52,4) hayır cevabı verdiği 179 katılımcının (%47,6) ise 
evet cevabı verdiği görülmektedir. Bundan sonraki araştırmaya “Evet” cevabı veren 179 
katılımcı ile devam edilmiştir. 

 

Örneklemin Demografik Yapısı 

Bu bölümde mevcut çalışmanın uygulanmış olduğu örneklemin cinsiyet ve yaşa ilişkin 
demografik özellikleri istatistiksel olarak gösterilmektedir. 

 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Cinsiyet Yaş 

Kadın 100 % 55,9 18-20 45 % 25,1 
Erkek 79 % 44,1 21-23 59 % 33,0 

   24-26 58 % 32,4 
   27 ve üstü 17 % 9,5 

Tablo 2’ye göz atıldığında örneklemin cinsiyet dağılımında kadın katılımcıların oranının erkek 
katılımcılara nazaran fazla olduğu görülmektedir. Örneklemin tamamının öğrenci olması 
nedeniyle, yaş dağılımında 18-26 yaş aralığının çoğunlukta olduğu görülmektedir. 18-26 yaş 
aralığındaki katılımcı sayısı örneklemin % 90,5’ini oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirme 

Araştırmada 5’li Likert ölçeği kullanılmış olup (1: kesinlikle katılmıyorum, 2: katılmıyorum, 3: 
fikrim yok, 4: katılıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum) şeklinde ifade edilmiştir. Anket 
katılımcılarına ilk olarak sosyal medya fenomenlerini neden takip ettikleri sorulmuş ve 
katılımcıların sosyal medya fenomenlerini takip etme nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Yargılara ait ortalama değerler Tablo 3 de verilmiştir: 
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Tablo 3: Katılımcıların Sosyal Medya Fenomenlerini Takip Etme Nedenlerine İlişkin Ortalama 
Değerler 

Sıra YARGILAR ORT. 

1 Sosyal medya fenomenlerini takip ederim; çünkü sıradan insanlarla-ünlüler 
arasında bir yerde olduklarını düşünüyorum. 

3,62 

2 Sosyal medya fenomenlerini takip ederim; çünkü erişilebilir yaşam tarzlarının 
olduğunu düşünüyorum. 

3,75 

Tablo 3’deki değerlere göre katılımcıların yukarıdaki her iki yargıya da katıldıkları 
görülmektedir. Buna göre sosyal medya fenomenleri sıradan insanlarla-ünlüler arasında bir 
yerde olduklarından ve erişilebilir bir yaşam tarzına sahip olduklarından takip edilmektedir. 
Buradan katılımcıların sosyal medya fenomenlerini kendilerine daha yakın hissettiği ve onlarla 
benzerlik kurduğu sonucuna ulaşılabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tüketiciler sosyal 
medya fenomenlerinin vereceği tavsiyeleri daha gerçekçi bulabilirler. Çünkü sosyal medya 
fenomenlerinin kendi yaşam tarzlarına yakın bir şekilde yaşadıklarını düşünmektedirler. 
Ardından Instagram üzerindeki sosyal medya fenomenlerinin katılımcıların satın alma 
davranışlarına etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yargılara ait ortalama değerler Tablo 4 de 
verilmiştir: 
 

Tablo 4: Instagram Üzerindeki Sosyal Medya Fenomenlerinin Katılımcıların Satın Alma 
Davranışlarına Etkisine İlişkin Ortalama Değerler 

 

Sıra YARGILAR ORT. 

1 Instagramdaki ürün inceleme içeriklerine bakarım. 3,70 

2 Bir mağazaya gittiğimde bir ürünü almak isteği oluştuğunda daha sonra o ürünü 
Instagramda gördüğümü hatırlarım. 

3,68 

3 Satın almayı düşündüğüm ürünlere ilişkin Sosyal medya fenomenlerinin 
paylaşımlarına göz atarım. 

3,73 

4 Sosyal medya fenomeni tarafından tanıtımı yapılan ürüne ilişkin arkadaşlarımın 
fikirlerini de sorarım. 

3,91 

5 Instagram’da Fenomenin tanıttığı ürün beni etkiler. 3,70 

6 Fenomenin bir ürüne ilişkin verdiği olumlu tavsiye satın alma kararımı olumlu 
etkiler. 

3,76 

7 Instagramda sosyal medya fenomeni tarafından tanıtılan bir ürünü satın almak 
isterim. 

3,87 

8 Sosyal medya fenomenlerinin paylaşmış olduğu indirim kuponları satın alma 
kararımı olumlu etkiler. 

3.96 

9 Fenomenin bir ürünle birlikte resim paylaşması o ürüne karşı satın alma istediği 
uyandırır. 

3.56 
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Tablo 4’deki değerlere göre katılımcıların yukarıdaki yargıların hepsine katıldıkları 
görülmektedir. Buna göre katılımcılar Instagramdaki ürün inceleme içeriklerine bakmakta ve 
herhangi bir mağazaya gittiğinde bir ürünü satın alma istediği oluştuğunda o ürünü 
Instagramda gördüğünü hatırlamaktadır. Bu açıdan Instagramın giderek artan popülaritesi de 
göz önüne alındığında işletmelerin Instagram üzerinde yer alması çok önemli hale gelmektedir. 
Ürünlere ilişkin tanıtımlarda Instagram genç tüketicilere ulaşmak için önemli bir araç haline 
gelmektedir.  

Sosyal medya fenomenlerine ilişkin yargılar incelendiğinde katılımcıların fenomenlerin 
paylaşımlarına göz attığı, tanıttıkları ürünlerden etkilendiği, fenomenin bir ürüne ilişkin verdiği 
olumlu tavsiyenin satın alma kararlarını olumlu etkilediği ve belki de en çarpıcısı fenomen 
tarafından tanıtılan bir ürünü satın almak istemeleridir. Sonuçların böyle çıkması, katılımcıların 
sosyal medya fenomenlerini kendilerine yakın bulmalarıyla ve onlarla benzerlik kurmalarıyla 
açıklanabilir. Katılımcılar bir ürünü satın almadan önce kendileri gibi bir yaşam tarzına sahip 
olduklarını düşündükleri sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarına göz atmakta ve onların 
tavsiyelerini dikkate almaktadır. Sosyal medya fenomenlerinin ürünlere ilişkin yaptığı 
tanıtımdan etkilenmekte ve o ürünü satın almak istemektedirler. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde işletmelerin genç tüketicilere ulaşmak için sosyal medya fenomenlerinden 
faydalanmaları çok faydalı bir taktik olacaktır. Belirli hedef kitlesi olan, verdiği tavsiye 
takipçileri tarafından dikkate alınan bir sosyal medya fenomeniyle ürün ve hizmetlere ilişkin 
tanıtımlar yapmak, günümüzdeki reklam yığını içerisinden sıyrılıp tüketicilerin dikkati 
çekmede ve onlara ulaşmada önemli bir araç haline gelmektedir. 

Katılımcılar ayrıca sosyal medya fenomenlerinin paylaşmış olduğu indirim kuponunun satın 
alma isteklerini olumlu etkilediğini ve sosyal medya fenomeninin bir ürünle birlikte resim 
paylaşmasının o ürüne ilişkin satın alma isteği uyandırdığını belirtmişlerdir. 

Ancak indirim kuponunun paylaşılmasından daha çok etkilenmektedirler. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde sosyal medya fenomeni tarafından tanıtımı yapılan ürünlerle birlikte 
paylaşılacak indirim kuponları genç tüketicilerin satın alma ihtimallerini daha da artıracaktır. 

Katılımcıların sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarına duydukları güvene ait ortalama 
değerler ise Tablo 5’de gösterilmiştir: 

Tablo 5: Tüketicilerin Instagram Üzerindeki Sosyal Medya Fenomenlerinin Paylaşımlarına 
Karşı Güvene İlişkin Ortalama Değerler 

 

1 Fenomenin paylaştığı içeriğin aldatıcı olduğunu düşünürsem takibi bırakırım.  4,38 

2 Fenomenin paylaştığı içeriğin para kazanma amaçlı olduğunu düşünürsem takibi 
bırakırım.  

4,14 

3 Fenomenin paylaştığı içeriğin aldatıcı olduğunu düşünürsem sosyal medya 
fenomenine karşı güvenimi yitiririm.  

4,39 

4 Fenomenin paylaşımının doğrudan reklam olduğunu düşünürsem o paylaşımı 
dikkate almam. 

4,16 

 

Tablo 5’deki değerlere göre tüketiciler sosyal medya fenomenin paylaştığı içeriğin aldatıcı 
olduğunu, para kazanma amaçlı olduğunu düşündüklerinde takibi bırakmaktadırlar. Ayrıca 
sosyal medya fenomenin paylaştığı içeriğin aldatıcı olduğunu düşündüklerinde sosyal medya 
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fenomenine karşı güvenlerini yitirmekte ve paylaşımın doğrudan reklam olduğunu 
düşündüklerinde paylaşımı dikkate almamaktadırlar. Bu sonuçlar sosyal medya fenomenleri 
kullanılarak yapılan reklamlarda çok dikkatli ve titiz davranılması gerektiğini göstermektedir. 
Sosyal medya fenomeninin yaptığı paylaşımların tüketiciler tarafından doğrudan reklam ve 
para kazanma amaçlı olduğu algısı oluşturulmadan ilgili ürünlerin tanıtımları yapılmalıdır. 
Sosyal medya fenomeni örneğin bir ayakkabı tanıtımı yapıyorsa bu ayakkabıyı gerçekten 
kendisi kullandığı için, beğendiği için takipçileriyle paylaştığı algısı oluşturulması tüketicilerin 
satın alma davranışlarının etkilenmesi açısından çok önemli olacaktır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde sosyal medya fenomeninin sürekli olarak ürün tanıtımı yapması, aynı 
kategoride farklı farklı markaların ürünlerini tanıtması inandırıcılığını azaltacak ve tüketicilerin 
bu tanıtımların sadece para kazanma amaçlı olduğu sonucunu çıkarmalarına yol açacaktır. 

Katılımcılara son olarak Instagram üzerindeki sosyal medya fenomenleri tarafından tanıtılan 
hangi ürünü daha fazla alırsınız/almak istersiniz? sorusu yönetilmiştir. Yanıtlara ait ortalama 
değerler Tablo 6 da gösterilmiştir: 

 

Tablo 6: Instagram Üzerindeki Sosyal Medya Fenomenleri Tarafından Tanıtılan Ürünlerin 
Katılımcılar Tarafından Satın Alınma İsteğine İlişkin Ortalama Değerler 

Sıra Ürünler ORT.(%) 

1 Giyim Ürünleri 39,7 

2 Kozmetik Ürünler 22,9 

3 Kitap-Dergi 19,0 

4 Elektronik Ürünler 16,8 

5 Yiyecek-İçecek 1,7 

             Toplam 100 

 

Tablo 6’daki değerlere göre katılımcılar en fazla sosyal medya fenomenleri tarafından tanıtılan 
giyim ürünlerini satın almaya istekli olurken; yiyecek-içecek ile ilgili ürünlere ise ilgi 
göstermemektedirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde işletmeler tarafından sosyal medya 
fenomenlerinin giyim ürünleri tanıtımında kullanılması daha etkili bir strateji olacaktır. 
Tüketicilerin fenomenlerin tanıttığı giyim ürünlerini satın almaya istekli olmaları şu şekilde 
açıklanabilir: Tüketiciler, fenomenleri sıradan insanlar olarak görmekten ziyade onları ünlü 
birisi gibi değerlendirmektedir. Ünlü olarak değerlendirilen fenomenler, tüketicilere çekici 
gelmektedir. Çekici olarak algılanan fenomenler ise giyim ürünleri gibi psikolojik-sosyal riski 
yüksek ürünlerin satın alma kararında tüketicileri etkilemektedir. Yukardaki tablo da kozmetik 
ürünlerin de hemen ikinci sırada gelmesi de aynı şekilde açıklanabilir.  Kitap-dergi ürünlerinin 
üçüncü sırada çıkması da önemli bir sonuç olarak değerlendirilmelidir. Instagrama 
incelediğimizde genelde sosyal medya fenomenlerinin giyim ürünleri ve kozmetik ürünlerin 
tanıtımını yaptıkları görülecektir. Kitap-dergi tanıtımı yapan sosyal medya fenomeni neredeyse 
yok gibidir.  Bu çalışmadan elde edilen bu bulgu sonucunda işletmelerin kitap-dergi gibi 
ürünlerin tanıtımında da sosyal medya fenomeni kullanmalarının etkili bir strateji olabileceği 
söylenebilir. 
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Araştırma Yöntemi 

Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

Yapılan araştırma sonucu elde edilen veri setine SPSS programından faydalanılarak keşifsel 
faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan keşifsel faktör analizi sonucunda bütün değişkenlere 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett testleri yapılmış olup analize tabi tutulan değişkenlerin 
sonucuna bakılarak faktör analizine uygun olup olmadıkları test edilmiştir. Bütün 
değişkenlerin, KMO testi 0,5’den büyük olması gerekmektedir (Albayrak vd., 2005: 322). 
Gözlenen korelasyon katsayılarının büyüklüğü ile kısmı korelasyon katsayılarının büyüklüğü 
karşılaştırılmış, küçük çıkması durumunda çift olarak değişkenler arasındaki korelasyon 
ilişkisinin diğer değişkenlerce açıklanmayacağı tespit edilmiştir. Bu durumda faktör analizine 
devam etmek doğru olmaz. KMO bir oran olup %60’ın üstünde olması arzulanır (Nakip, 
2003:408). Yapılan çalışmada KMO testi sonucu % 84,4 olarak belirlenmiştir.  Ayrıca, özdeğeri 
(Eigenvalue) 1’den büyük olan faktörler anlamlı kabul edilir (Albayrak vd., 2005: 322) ve Barlett 
testinin ise 0.05’den küçük olması gerekmektedir. 

Genellikle Cronbach’s Alfa (α) Katsayısının alt limiti olarak 0,70 kabul edilmektedir. Ancak, 
keşfedici araştırmalarda Cronbach’s Alfa (α) Katsayısının 0,60’ın üstünde olması ölçeğin 
güvenilir olduğunu gösterir (Hair vd., 1998: 118; Yaraş, 2004: 85).  

 

Tablo 7: KMO ve Barlett Test Sonuçları 

Kaiser Meyer Olkin (KMO)  0,949 

Barlett testi (Yaklaşık Ki kare Değeri ) 6610,995 

Serbestlik Derecesi (df.)  91 

Anlamlılık Düzeyi (sign.) .000 

 

Tablo 7’de KMO testi sonucu % 94,9 olarak belirlenmiştir. KMO testinin % 60’dan büyük ve 
Bartlett testi sonucunun (0,00<0,05) ve değişkenler arasında oluşan korelasyon katsayılarının % 
30 ve üzerinde olması durumu, veri setinin faktör analizine uygun olduğu sonucunu 
vermektedir. Bu çalışmada, KMO (% 94,9) ve Bartlett testi sonuçlarına göre bu bilgiler ışığında 
veri setinin faktör analizine uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca ölçeklere ait Cronbach’s 
Alpha katsayılarına bakıldığında, katsayıların 0,920 ile 0,842 arasında değiştiği görülmekte 
olduğundan ölçekler güvenilirdir. 

Çalışmada birinci faktör, “Fenomeni Takip Gerekçesi” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörünün 
özdeğeri 4,245’tir ve toplam varyansın %30,058’ini açıklamaktadır. Bu faktörün ortalama değeri 
3,70 olarak çıkmıştır. Cronbach’s Alpha değeri ise (% 92) olarak çıkmış ve oldukça güvenilirdir.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen ikinci faktör, “Fenomenin Gücü” olarak adlandırılmıştır. 
İkinci faktörün özdeğeri, 4,380’dir ve toplam varyansın %21,397’sini açıklamaktadır. “Bu 
faktörün ortalama değeri 3,77 olarak çıkmıştır. Cronbach’s Alpha değeri ise (% 84,8) olarak 
çıkmış ve oldukça güvenilirdir.    
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Tablo 8: Sosyal Medya Fenomenlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Etkisine Yönelik Faktör 
Analizi Sonuçları 

Değişkenler 

 

Faktör 
Yükleri 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 
Yüzdesi 

Ortalama Cronbach’s 
Alpha 

Faktör 1: Fenomeni Takip Gerekçesi   

 

 

 

 

 

4,245 

 

 

   

 

 

 

0,920 

 

 

 

Sosyal medya fenomenlerini takip 
ederim; çünkü sıradan insanlarla-
ünlüler arasında bir yerde olduklarını 
düşünüyorum. 

,771  

 

30,058 

 

 

 

 

3,70 

 

 
Sosyal medya fenomenlerini takip 
ederim; çünkü erişilebilir yaşam 
tarzlarının olduğunu düşünüyorum. 

 

,742 

Faktör 2: Fenomenin Gücü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4,380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,397 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,848 

Satın almayı düşündüğüm ürünlere 
ilişkin Fenomenin paylaşımlarına göz 
atarım. 

,0703 

 

Fenomen tarafından tanıtımı yapılan 
ürüne ilişkin arkadaşlarımın fikirlerini de 
sorarım. 

,707 

Instagram’da Fenomenin tanıttığı ürün 
beni etkiler. 

,698 

Fenomenin bir ürüne ilişkin verdiği 
olumlu tavsiye satın alma kararımı 
olumlu etkiler. 

,712 

Instagramda Fenomen tarafından 
tanıtılan bir ürünü satın almak isterim. 

,715 

Faktör 3: Fenomenin Paylaşımlarına 
Karşı Duyarlılık 

  

 

5,432 

 

 

 

20,123 

 

 

4,20 

 

 

0,842 

 Fenomenin paylaştığı içeriğin aldatıcı 
olduğunu düşünürsem takibi bırakırım.  

,697 

Fenomenin paylaştığı içeriğin para 
kazanma amaçlı olduğunu düşünürsem 
takibi bırakırım.  

,712 

Fenomenin paylaştığı içeriğin aldatıcı 
olduğunu düşünürsem sosyal medya 
fenomeniye karşı güvenimi yitiririm.  

,718 

Fenomenin paylaşımının doğrudan 
reklam olduğunu düşünürsem o 
paylaşımı dikkate almam. 

,701 
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Faktör analizi sonucunda elde edilen üçüncü faktör, “Fenomenin Paylaşımına Karşı Duyarlılık” 
olarak adlandırılmıştır. Üçüncü faktörün özdeğeri, 5,432’dir ve toplam varyansın %18,462’sini 
açıklamaktadır“ Sosyal Medyanın Etkileşim Gücü” ortalama değeri 4,20 olarak çıkmıştır. 
Cronbach’s Alpha değeri ise (% 84,2) olarak çıkmış ve oldukça güvenilirdir.    

 

Hipotez Testi 

Bu bölümde araştırma modeli doğrultusunda geliştirilmiş olan hipotez Regresyon yöntemiyle 
test edilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. 

H1: Tüketicilerin satın almayı düşündükleri ürünlere ilişkin sosyal medya fenomenlerinin 
paylaşımlarına göz atmasının tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Hipotez regresyon analizi ile test analiz edilmiştir. Analize ilişkin sonuçlar Tablo 9’da 
gösterilmektedir:  

 

Tablo 9: Hipotez Testine İlişkin Veriler 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,980a ,960 ,959 ,15966 

a. Predictors: (Constant), Satınalma 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,080 ,085  ,941 ,349 
Paylaşıma 
Göz Atma ,976 ,019 ,980 51,920 ,000 

a. Dependent Variable: Satınalma 

 

Buna göre β=,980; p=0,000 olduğu için fenomenlerin paylaşımlarına göz atmanın tüketicilerin 
satın alma davranışını etkilemektedir. Bu sonuç fenomenlerin tüketiciler tarafından hem 
sıradan arkadaşlardan birisi gibi algılanarak inanılır bulunması hem de ünlüler gibi çekici 
algılanarak etkileyici bulunması ile açıklanabilir. Fenomenlerin ünlüler gibi değerlendirilmesi 
onların çekici olarak algılanmalarını sağlamaktadır. Böylece özellikle giyim ve kozmetik 
ürünleri gibi psikolojik-sosyal riskleri yüksek ve çekicilikle ilişkili ürünlerin tanıtımında daha 
fazla satın alma isteği uyandırmaktadırlar.  
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SONUÇ 

Rekabet savaşlarının her geçen gün daha da şiddetlendiğini göz önüne alındığında işletmelerin 
pazarlama iletişim aktivitelerinde daha farklı ve etkili yöntemler kullanmaları gerektiği açıktır. 
Günümüz dünyasında özellikle çok fazla reklam yığını arasından sıyrılarak, tüketicilerin 
dikkatini çekebilmek giderek güç bir hale gelmiştir. Bu güçlüğü aşabilmek için reklamlara karşı 
tüketicilerin dikkatini çekebilmek ve bu dikkati sürdürebilmek için daha etkili araçların 
kullanılması gerektirmektedir. Ürünlerin tanıtımında sosyal medya fenomenlerinin 
kullanılması bu yöntemlerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Sosyal medya fenomenleri küçük 
işletmelerin düşük bütçelerle ürün ve hizmetlerinin tanıtımında ve pozitif yönde marka ilişkisi 
kurmalarında fayda oluştururken; farklı demografik özelliklere yönelik tüketici gruplarına 
ulaşmak isteyen büyük işletmeler içinde uygun bir araç olarak fayda sağlamaktadır. 

Katılımcılara sosyal medya fenomenlerini takip etme nedenleri sorulmuş ve takip etme nedeni 
olarak sosyal medya fenomenlerinin erişilebilir bir yaşam tarzına sahip olmaları tüketicilerin en 
fazla katıldığı yargı olmuştur. “Sosyal medya fenomenlerini takip ederim; çünkü sıradan 
insanlarla-ünlüler arasında bir yerde olduklarını düşünüyorum” yargısını da katılmışlardır. 
Literatürde, reklamlardaki mesajların ikna edici olmasına etki eden kayna faktörler (kaynak 
inanılırlığı ve çekiciliği) üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Kaynak inanılırlığı güvenilirlik ve 
uzmanlık faktörlerinden oluşurken; kaynak çekiciliği tanınırlık, benzerlik ve beğenilirlikten 
oluşmaktadır. Tüketiciler sosyal medya fenomenlerini kendilerine daha yakın 
hissetmektedirler. Ünlülerin erişilmez gibi duran yaşam tarzları göz önüne alındığında sosyal 
medya fenomenleri daha erişilebilir bir yaşam tarzını tüketicilere sunmaktadırlar. Ayrıca 
tüketicilerin fenomenleri, ünlülerle sıradan kişiler arasında bir yerde görmeleri de onları daha 
inandırıcı bulmalarını sağlamaktadır. Fenomenler hem sıradan bir kişi gibi tüketicilere yakın 
olurken, hem de ünlüler gibi çekici özelliklere sahip olmaları sebebiyle, tüketicilerin ilgisini 
çekmektedir. Böylece fenomenler etkileyici birer kaynak olmaktadırlar.  

Katılımcıların sosyal medya fenomenleri tarafından tanıtımı yapılacak olan ürünlerden en fazla 
giyim ürünlerini tercih edecekleri tespit edilmiştir. Instagrama göz atıldığında genelde sosyal 
medya fenomenlerinin giyim ürünlerinin tanıtımını yaptığı görülmektedir. Araştırmada ortaya 
çıkan bulgular ışığında bunun doğru bir strateji olduğu söylenebilir. İkinci olarak en fazla tercih 
edilecek ürünün kozmetik ürünleri olduğu tespit edilmiştir. Fenomenler giyim ve kozmetik 
ürünlerinin tanıtımında etkili tanıtıcılar olacaklardır. Özellikle çekici olarak algılanan 
fenomenlerin bu tür ürünlerin reklamında kullanılması tüketicilerin ikna edilmesinde daha 
önemli olacaktır. Diğer taraftan kitap-dergi ürünlerinin tanıtımında da fenomenlerin satın alma 
isteğine etkisi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ancak Instagram üzerindeki sosyal medya 
fenomenleri çok nadir olarak kitap-dergi ürünlerin tanıtımını yapmaktadır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde özellikle genç tüketicileri hedef alan işletmelerin kitap-dergi gibi 
ürünlerinin tanımında sosyal medya fenomenleri kullanmaları onlar için bir avantaj 
oluşturacaktır.  

Araştırma bulguları dikkate alındığında katılımcılar sosyal medya fenomenlerinin 
paylaşımlarına göz atmakta, tanıttıkları ürünlerden etkilenmekte, sosyal medya fenomeninin 
bir ürüne ilişkin verdiği olumlu tavsiye satın alma kararlarını olumlu etkilemekte ve belki de en 
çarpıcısı sosyal medya fenomeni tarafından tanıtılan bir ürünü satın almak istemektedirler. Bu 
durum fenomenlerin tüketiciler tarafında hem sıradan arkadaşlardan birisi gibi algılanarak 
inanılır bulunması hem de ünlüler gibi çekici algılanarak etkileyici bulunması ile açıklanabilir. 
Katılımcılar ayrıca sosyal medya fenomeninin paylaşmış olduğu indirim kuponunun satın alma 
isteklerini olumlu etkilediğini ve sosyal medya fenomeninin bir ürünle birlikte resim 
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paylaşmasının o ürüne ilişkin satın alma isteği uyandırdığını belirtmişlerdir. Ancak indirim 
kuponunun paylaşılmasından daha çok etkilenmektedirler. 

Ayrıca, katılımcıların sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarına ilişkin duydukları güvene 
ilişkin davranışları da belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre göre tüketiciler sosyal medya 
fenomeninin paylaştığı içeriğin aldatıcı olduğunu, para kazanma amaçlı olduğunu 
düşündüklerinde takibi bırakmaktadırlar. Ayrıca sosyal medya fenomeninin paylaştığı içeriğin 
aldatıcı olduğunu düşündüklerinde sosyal medya fenomenine karşı güvenlerini yitirmekte ve 
paylaşımın doğrudan reklam olduğunu düşündüklerinde paylaşımı dikkate almamaktadırlar.  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçların yorumlanmasına ve kullanılmasına yönelik bilgilerin hem 
bu alanda akademik çalışma yapmayı düşünen kişilere, hem de işletme yöneticilerine 
kararlarında büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Gerilla pazarlama uygulamaları temelde yaratıcılığı ve yenilikçiliği esas alır. Bu kavram ilk 
olarak 1984 yılında Jay Conrad Levinson tarafından ortaya atılmıştır. Pazarlama iletişimi 
çalışmalarının günden güne birbirine benzemesi, geleneksel medya mecralarının tüketiciyi ikna 
etme konusunda eski etkisini kaybetmesi dolayısıyla gerilla pazarlama popülerlik kazanmaya 
başlamıştır. Artan rekabet geleneksel pazarlama iletişimi için katlanılan maliyeti de etkilemiştir. 
Bundan dolayı markalar da bu konuda maliyetlerini azaltıcı yolları aramaya başlamışlardır. Bu 
noktada gerilla pazarlama uygulamaları markaların ihtiyaçlarına cevap vermeye başlamıştır. 
Gerilla pazarlama uygulamaları görece olarak maliyeti düşük uygulamalardan oluşmaktadır. 
Fakat bunun yanında markalar tarafından oldukça yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanılması 
popülerliğini arttırmıştır. Çünkü bu uygulamalar tüketiciyle samimi bir etkileşim kurmakta, 
tüketicilerin duygularına dokunmakta ve marka imajını tüketici zihninde olumlu bir şekilde 
geliştirmektedir. 

 

İLETİŞİM KAVRAMI VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ 

Türk Dil Kurumu tarafından duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla 
başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon olarak tanımlanan iletişim bir 
süreç olarak karşımıza çıkmaktadır (TDK, 2018). Buradan hareketle iletişim için; insanların çeşitli 
sembollerden yararlanarak anlamlar üretip yorumladığı ve etkileşim içinde bulunduğu bir 
süreçtir tanımlaması kullanılabilecektir. Bu tanımdan yola çıkarak iletişim kavramının özellikleri 
süreç olması, sistemli olması, semboller ve anlamlarını içermesi olarak sıralanacaktı (Tolon ve 
Zengin, 2016:2). 

İletişim sözlü, sözsüz, yazılı ve kitlesel olarak gerçekleşebilmektedir. Sözlü iletişim dinleme ve 
konuşmadan oluşmakta, dil ve dil ötesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Dille iletişimde taraflar 
mesajları birbirlerine ileterek anlamlandırmaktadır. Dil ötesi iletişimde ise mesaj iletilirken 
kullanılan ses tonu, hızı, şiddeti, kelime vurgusu vb. özellikler öne çıkmaktadır. Sözsüz mesajlar 
ise insan bedeninin ve yüzünün hareketleri, mimikler, jestler ve temas gibi beden dilini içeren 
hareketleri içermektedir. Beden dili bilinçli ya da bilinçsiz olarak harekete geçebilmektedir. Bu 
nedenle iletişimde önemli bir yer kaplamaktadır. Yazılı iletişim resmi bir iletişim türü olmakla 
birlikte kişilerarası iletişimden çok kurumsal iletişimde kullanılmaktadır. Kitle iletişimi kitle 
medyası kullanılarak gerçekleştirilen mesaj iletişimini anlatmaktadır. Kitle iletişimi konusunda 
birçok kuram ve model bulunmakla birlikte geliştirilmeye devam edilmektedir (Taşoğlu, 2009:21-
25). 

Kişiler arası iletişimde karşımıza empati ve sempati kavramları çıkmaktadır. Bu iki kavram 
genellikle birbiri ile karıştırılmaktadır. Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine 
koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru biçimde anlaması iken sempatide 
karşınızdaki insanı yargılama ve olumlu değerlendirme söz konusudur. Empatide karşıdakinin 
duygu ve düşüncelerini anlamak esastır.  İletişim sürecinde empati ve sempati kavramlarından 
yararlanılmakta ve mesaj dizaynı gerçekleştirilmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002: 19).  

Reklam, tutundurma ya da satış çabalarını satış geliştirme kavramlarından daha geniş bir alanı 
kapsayan, ürün ve kuruluş imajının tüketicilere sunuluşunu içeren bir süreç, tüketiciler ve 
işletmeler arasındaki sürekli diyalog olarak da tanımlanabilmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002, 
s. 36). Pazarlama iletişimi tüketicilere iletilmek istenilen mesajların çeşitli şekilleri için kullanılan 
başlık niteliğinde bir kavram olarak kullanılmaktadır (Tolon ve Zengin, 2016:8). Bu tanımlardan 
hareketle pazarlama iletişimi için işletmenin tüketici veya toplumun bütünüyle etkileşim 
kurarken yararlandığı yöntemlerin bütünüdür olarak tanımlanabilecektir. Pazarlama 
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iletişiminde bilginin akışı iki yönlü gerçekleştirildiği için bu yönüyle tutundurmadan 
ayrılmaktadır. Bu süreç iki yönlü pazarlama değişim diyaloğu olarak da adlandırılmaktadır.  
Tutundurma ise bilginin tek yönlü akışından oluşan bir iletişim süreci olarak gerçekleşmektedir 
(Göknar, 2001, s. 9).  

Pazarlama iletişimi karması ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma olarak sıralanmaktadır. 
Pazarlama iletişimi reklam, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, kişisel satış ve pazarlama 
halkla ilişkileri olmak üzere beş ana iletişim elemanından oluşmaktadır. Pazarlama iletişimcileri 
farklı pazarlama konuları ile ilgili olarak mesaj geliştirmekte ve bu mesajları çeşitli pazarlama 
faaliyetleriyle tüketiciye ulaştırmaktadır. Yaşanılan gelişmeler ve küreselleşen pazarlar 
sonucunda pazarlama iletişimi mesajlarının ve elemanlarının ayrı ayrı değil birleşik ve koordineli 
olarak yürütülmesi gerektiği öne çıkmıştır (Odabaşı ve Oyman, 2002: 59). Tüm iletişim 
çabalarının uyumlu bir şekilde yürütülmesi düşüncesinin sonucunda bütünleşik pazarlama 
iletişimi kavramı ortaya çıkmıştır. 

 

GERİLLA PAZARLAMA 

Pazarda artan rekabet ortamı yeni stratejiler ve taktikler gerektirmektedir. Günümüzde iletişim 
kanallarının çoğalması ve kolaylıkla ulaşılması işletmelerin kitlesel iletişim gerçekleştirmesini 
kolaylaştırmaktadır. Ancak tüketiciler, işletmelerin bu sonsuz mesaj döngüsü içinde birbirine 
benzemeye başlayan, monotonlaşan, sıradanlaşan tutundurma faaliyetlerinden sıkılmaya 
başlamıştır. Bu nedenle artık televizyon, gazete, dergi ve diğer kanallar potansiyel müşteriye 
ulaşmakta etkinliğini yitirmektedir. Tüketiciler reklamlardan sıkıldığında televizyon ve radyoda 
kanal değiştirmekte, sayfaları hızlıca geçmekte ve bu reklamlara dikkat etmemektedir. Griffin 
(2002), tüketicilerin geleneksel mesajlardan sıkıldıklarını ve onları etkilemek için yenilikçi 
yollarla karşılarına çıkmak gerektiğini savunur (Griffin, 2002).  

İlk zamanlarda gerilla pazarlaması özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük maliyetle, 
periyodik olarak ancak şaşırtıcı hamlelerde bulunarak rakipleri demoralize ederek hızlı 
davranma gerektiren ayrıca yaratıcı düşünme gerektiren bir teknik olarak işletmenin piyasalarda 
yer edinmesini sağlamak olarak belirtilmektedir (Tek, 1997, s. 109). Bunun yanında artık gerilla 
pazarlama yalnız küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılmamakta, pazarda artan 
rekabette tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışan diğer işletmeler tarafından da zaman zaman 
tercih edilmektedir.  

Son yıllarda gerilla pazarlama sürekli değişim göstererek gelişmektedir. Daha önce belirtildiği 
gibi ilk olarak 1960lı yıllarda Amerika’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük bütçe ile etkili 
pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmesine yönelik olarak geliştirilmiştir (Levinson, 1984). Gerilla 
pazarlamanın babası olarak bilinen Levinson bu alana ait olan ilk kitabı yayınladığında ise gerilla 
pazarlama kavramı tam popülerliğe ulaşmıştır. Daha sonrasında ders kitaplarına da dâhil edilen 
gerilla pazarlama kavramı giderek daha müşteriye yönelik olarak faaliyetlerine devam etmiştir 
(Hutter ve Hoffmann, 2011: 3).  

Gerilla pazarlamanın çalışma şeklinin daha iyi anlaşılması için geleneksel pazarlama yöntemleri 
ile arasında bulunan önemli farklılıkların belirtilmesi uygun olacaktır.  

Geleneksel pazarlama ve gerilla pazarlama arasında bulunan farklar Tablo 1’te gösterilmiştir 
(Levinson ve Perry, 2009: 7-10). 
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Tablo 1. Geleneksel pazarlama ve gerilla pazarlama karşılaştırması. 

Geleneksel Pazarlama Gerilla Pazarlama 

Ana yatırım ve süreç işleyişinin amacı “para” 
üzerinden belirlenmektedir. 

Ana yatırım zaman, hayal gücü ve çabalardan 
oluşmaktadır. 

Büyük işletmeler için modeller sunmaktadır. 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine 
yoğunlaşmaktadır 

Büyük yatırımlar, ortaklıklar, pazarlama 
bütçeleri gerektirebilmektedir. 

Küçük bütçelere karşılık yaratıcı düşünme 
becerisi gerektirmektedir. 

Satış miktarına bağlı olarak ölçülmektedir. Kara bağlı olarak ölçülmektedir. 

“Müşterilerden ne alabilirim?” düşüncesi 
hakimdir. 

“Müşterilere ne verebilirim?” düşüncesi 
hakimdir. 

Yüksek bütçelerle kitlesel iletişim 
kanallarından yararlanılmaktadır. 

İletişim çeşidi fazladır ve genel olarak ücretsiz 
yapılmaktadır. 

Deneyim ve yargılar üzerine kuruludur, 
tahminidir. 

Psikoloji ve insan davranışları üzerine 
odaklıdır. 

Çizgisel olarak işini büyütmeyi amaçlar. Geometrik artışla işi büyütmeye yöneliktir. 

“Ben" diyerek kendini anlatmaktadır. “Sen” diyerek müşteriyi ön plana 
çıkarmaktadır. 

Büyük grupları hedef almaktadır. Küçük grupları hedef almaktadır. 

Satış sonrasında müşteriyi unutmaktadır. 
Müşteriyi her zaman takip eder ve onu asla 
kaybetmez. 

“Faaliyetlerin sonunda ne kadar para 
kazanıldı?” sorusuna bağlı olarak ne kadar 
satış yapıldığıyla değerlendirilmektedir. 

“Faaliyetlerin sonunda müşterilerle ilişkiler 
nasıl?” sorusuna bağlı olarak kurulan ilişkiler 
üzerinden değerlendirilmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı 

Rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde markaların tüketici zihninde yer etmesi ve 
farkındalık yaratması gittikçe zorlaşmaktadır. Tüketicilerin her gün birçok geleneksel pazarlama 
iletişimi çalışmalarına maruz kalmaları da markaların fark yaratmasını zorlaştırmaktadır. 
Dolayısıyla markalarda bazen geleneksel olmayan pazarlama çalışmaları ile tüketici zihninde yer 
almayı hedeflemekte marka bilinirliklerini bu yollarla geliştirmeye çalışmaktadır. Geleneksel 
olmayan yöntemlerden biri olan gerilla pazarlama çalışmaları da bunlardan biridir. Bu çalışmada 
Türkiye’de uygulanmış gerilla pazarlama çalışmalarının tüketici zihninde ne şekilde yer edeceği, 
tüketiciler arasında ağızdan ağıza organik bir şekilde ne derece etkili yayılacağı, satın alma 
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kararlarını nasıl ve ne yönde etkileyeceği ve gerilla pazarlama uygulamalarının ne kadar yaratıcı 
bulunduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Araştırmanın Önemi 

İşletmelerin günümüz rekabet ortamında ayakta kalabilmek için marka bilinirliğini arttırması ve 
rekabet ettiği markalardan bir adım önde durabilmesi için tüketici zihninde iyi bir imaja ve 
tüketiciyle kurulan samimi bir etkileşime ihtiyaçları vardır. Teknolojik gelişmeler rekabetin 
boyutunu arttırmış ve rekabet farklı ortamlara taşınmıştır. Dolayısıyla markaların tüketici 
zihninde iyi bir imaja ve samimi bir etkileşim içerisinde bulunması zorlaşmıştır. Bu noktada 
geleneksel olmayan pazarlama yöntemlerinden biri olan gerilla pazarlama uygulamaları 
markaların ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.  

Bu araştırmada Türkiye’de uygulanmış gerilla pazarlama uygulamalarının tüketiciler üzerinde 
yaptığı etki ortaya çıkarılmak amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın pazarlama literatürüne 
yapacağı katkı ve bu uygulamayı kullanmak isteyen markalara yapacağı rehberlik açısından 
araştırma önem arz etmektedir. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Kullanımının nedeni ise nicel araştırma 
yöntemi ile sağlıklı veriler alınamayacağının düşünülmesi ve olayın derinlemesine araştırılmak 
istenmesidir. Araştırma konusu olan gerilla pazarlama, yaratıcılığı esas alan bir uygulamadır. Bu 
nedenle görüşmecilere bu kavram üzerine yapılmış çalışmalar deney imletilmiş bu şekilde 
görüşmecilerden daha sağlıklı veriler almak amaçlanmıştır.  

Araştırmada Türkiye’de uygulanmış dört tane gerilla pazarlama uygulaması görüşülen kişilere 
video aracı ile deneyimlemeleri sağlanmıştır. Araştırmada kullanılan gerilla pazarlama 
uygulamaları Toyota, Omo, Arçelik ve Coca-Cola markalarının Türkiye’de uygulamış oldukları 
çalışmalardır. Kullanılan gerilla pazarlama çalışmaları “Doğrudan Pazarlama İletişimcileri 
Derneği”nin düzenlediği DP ödüllerinde gerilla pazarlama kategorisinde çeşitli yıllarda katılmış 
çalışmalardır. Bunun dışında görüşme sırasında daha önce “gerilla pazarlama” kavramını 
duymayan görüşmecilere kavram araştırmacı tarafından detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
Açıklama yapıldıktan sonra kavramın anlaşılmasını pekiştirmek için yurtdışında uygulanmış Mc 
Donald’s, IWC ve Pantane markalarının daha önce yapmış oldukları gerilla pazarlama 
çalışmaları örnek olarak gösterilmiştir. 

Araştırmada kullanılan gerilla çalışmalar; 

- Toyota: Toyota’dan sürpriz vale 

- Omo: Dünya oyun günlüğü şenliği 

- Arçelik: Arçelik winterfest’te herkes tatilde 

- Coca Cola: Görünmez Coca-cola makinesi 

Veri toplama yöntemi olarak yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu teknik, 
araştırmacı tarafından daha önceden hazırlanan sorular çerçevesinde başlayan görüşmede 
araştırmacının araştırma konusundan sapmayacak bir şekilde bağımsız sorular sorma hakkına 
da sahip olduğu bir veri toplama tekniğidir. Görüşme yapılan kişilere görüşme sırasında ses 
kaydının yapılacağı ve bu ses kaydının araştırmacı tarafından gizli tutulacağı bilgisi verilmiş ve 
izinleri dâhilinde görüşme sırasında ses kaydı alınmıştır. 
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Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama 
teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve 
yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya 
da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan 
alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan bulguların 
okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (Şimşek & Yıldırım, 2013). 

 

Araştırma Soruları 

Araştırma kapsamında görüşmecilere yöneltilen sorular şu şekildedir: 

- Kendinizi tanıtır mısınız? 

- Gerilla pazarlama uygulamalarını estetik ve yaratıcılık, açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Gerilla pazarlama uygulamaları markaya karşı olan bakış açınızı değiştirdi mi? Ne yönde 
değiştirdi? 

- Gerilla pazarlama uygulamalarını geleneksel reklamlar ile karşılaştırdığınızda daha etkileyici 
ve akılda kaldığını düşünüyor musunuz? 

- Gerilla pazarlama uygulamaları satın alma kararınızı nasıl ve ne yönde etkiler? 

- Gerilla Pazarlama uygulamalarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

Araştırma Sınırlılıkları 

Pek çok çalışmada olduğu gibi, çalışmanın genellenememesi, çalışmanın temel sınırlılığıdır. 
Tüketici davranışlarının değişken yapısı bu araştırmada elde edilen verilerin araştırma süreci ile 
sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Sonuçlar pazarlama literatürüne katkı sağlayacak olsa da söz 
konusu öğelerin her durumda geçerli olacağını söylemek mümkün değildir. 

Araştırmada zaman ve mekân kısıtları olması nedeniyle yapılan görüşmeler sadece Ankara ilinde 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde okuyan rastgele 
seçilen öğrencilerden ve çeşitli özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. 

 

Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Sonuçların inandırıcılığı, bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilir. 
Geçerlik ve güvenirlik bu açıdan araştırmalarda en yaygın kullanılan iki ölçüttür. Nicel 
çalışmalarda araştırmacının kullanılan veri toplama araçlarının ve araştırma deseninin 
geçerliğini ve güvenirliğini çok dikkatli test etmesi ve sonuçları okuyuculara rapor etmesi 
beklenir. Nitel araştırmalarda geçerlik-güvenirlik nicel çalışmalardan farklı olarak ele alınır 
(Şimşek ve Yıldırım, 2013). 

Guba ve Lincoln (Lincoln & Guba, 1982) inandırıcılık için kriterleri inanılırlık, güvenilebilirlik, 
onaylanabilirlik ve aktarılabilirlik olmak üzere dört ana başlık altında toplamıştır. Bir 
araştırmada bulguların doğruluğunu kontrol etmek için bu stratejilerin bir ya da daha fazlasının 
belirtilmesi önerilmektedir (Creswell, 2003). 

- İnanılırlık: Nitel bir çalışmada inanılırlığı sağlamanın en iyi yolu uzun süreli 
etkileşimdir. Çalışmanın yapıldığı ortamda bulunmak araştırmacının önyargılarını 
kontrol etmesine yardımcı olur. Bu süreçte veri toplamak için yeterli zamanın 
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ayrılması araştırmacının çalışma yapılan grubun kültürünü, dilini ya da görüşlerini 
anlaması için derinlemesine anlayış geliştirmesini sağlar. Sürekli aynı ortamda 
bulunma aynı zamanda karşılıklı güvene dayalı ve dostça bir ilişkinin kurulmasını, 
doğru ve eksiksiz yanıtlar alınmasını sağlar.  

Araştırmada görüşmeciler ile uzun süreli etkileşim kurulmaya çalışılmış ve verdikleri cevapların 
yanında konudan uzaklaşılmayacak şekilde sorulan sorularla birlikte sohbet havası yaratılmaya 
çalışılmış. Bu sayede samimi görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

- Güvenilebilirlik: Bir araştırmanın iç geçerliğini yükseltmek için belki de en çok 
bilinen ve uygulanan strateji üçgenleme tekniğidir. Burada sorulacak soru “Bu 
sonuçlar ne kadar inandırıcı?” ve “Aynı ya da benzer örneklemli çalışmalarda 
bulgular tekrarlanabilir mi?” olmalıdır. Üçgenleme iki ya da daha fazla veri toplama 
yönteminin ya da iki ya da daha fazla veri kaynağının (örneğin, farklı grup üyeleriyle 
bireysel görüşmeler) bulgularının karşılaştırılmasıdır. Bu şekilde yöntemlerden 
birinin zayıf yönleri diğer yöntemin güçlü yönleriyle telafi edilebilir (Mays ve Pope, 
2000; Streubert ve Carpenter, 2011). 

Bu araştırmada veri kaynaklı üçgenleme yöntemi kullanılmıştır. Gerilla pazarlama çalışmaları 
hem üniversite öğrencilerine hem de özel sektör çalışanlarına deneyimletilmiş ve araştırmaya 
dâhil edilmiştir.  

- Onaylanabilirlik: Denetleme yolu kararların, tasarıların, prosedürlerin ve analiz 
sürecinde başvurulan soruların yazılması ve bunların eksiksiz, özenli 
yansıtılmasıdır. Bu yöntemde başka kişilerin de araştırmaya dâhil edilebilmesi için 
süreçlerin/aktivitelerin kaydedilmesini içerir. Buradaki amaç sonuçlara ulaştıran 
düşünce süreci ve kanıtları mümkün olduğunca göstermektir (Houser, 2015; 
Streubert ve Carpenter, 2011). Çalışmanın onaylanabilirliğini arttırmak için alıntılar, 
hikâyeler fazlaca önemlidir. Bunun için sonuçlar araştırmacının önyargıları ya da 
görüşleri yerine katılımcıların kendi ifadelerini içermelidir (Lincoln ve Guba, 1985). 

Bu araştırmada görüşülen kişilerden toplanan veriler ses kaydı yardımıyla kayıt altına alınmıştır. 
Sonrasında kayıtlar sadece araştırmacı tarafından dinlenmiş ve analiz edilmiştir. Analiz 
sürecinde araştırmacı tarafsızlığını koruyarak sadece görüşülen kişilerin söylediklerini olduğu 
gibi ve çarpıtmadan aktarmıştır. 

- Aktarılabilirlik: Nicel araştırmanın temel amaçlarından biri olan ve araştırmanın 
değerini vurgulamada kullanılan “genelleme” kavramının nitel araştırmalardaki 
karşılığı olarak kullanılan aktarılabilirlik; uygunluk (fittingness) olarak da 
adlandırılmaktadır. Buna göre bir çalışmanın sonuçları benzer katılımcı ve 
ortamlardaki durumlara aktarılabilmelidir (Houser, 2015; Streubert ve Carpenter, 
2011). Nitel çalışmaların genelleme amacı yoktur. Bütün deneyimler kişinin 
durumunu anlamaya odaklanır. Ancak görüşmecilerin yaşadıkları deneyimler 
ayrıntılı tanımlanmalıdır ki çalışmayı okuyanlar sonuçları kendi çalışmalarında 
uygulayabilsinler. Dolayısıyla nitel araştırmalarda aktarılabilirliği sağlamak için 
örneklem seçiminin nasıl yapıldığı, görüşmecilerin özellikleri ve ortam net bir 
şekilde belirtilmelidir (Sharts-Hopko, 2002). Bunun yanında Guba ve Lincoln (1982) 
aktarılabilirliğin kanıtlanması için ayrıntılı betimlemenin de yapılmasını 
önermişlerdir. Ayrıntılı betimleme görüşmecilere araştırma içeriği hakkında bilginin 
verilmesi, ham verinin ortaya çıkan kavram ve temalara göre yeniden düzenlenmiş 
bir biçimde okuyucuya yorum katmadan tarafsız bir şekilde ve verinin doğasına 
mümkün olduğu ölçüde sadık kalınarak aktarılmasıdır. Doğrudan alıntılar bu 
amaçla araştırmacılar tarafından sık kullanılır. 
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Bu araştırmada rastgele örneklem seçimi kullanılmıştır. Görüşmeler Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesinden öğrenciler ile çeşitli özel sektör çalışanlarını kapsamaktadır. Bunun yanında 
araştırmacı görüştüğü kişilere araştırma konusu hakkında detaylı bilgi vermiş, konunun 
pekiştirilmesi için örneklerle zenginleştirmiştir. Bunun yanında araştırmanın “bulgular” 
kısmında görüştüğü kişilerden topladığı verileri tarafsızlığını koruyarak doğrudan alıntılamıştır. 
Verilerin analizinde de betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama 
teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve 
yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya 
da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan 
alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan bulguların 
okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (Şimşek ve Yıldırım, 2013). 

 

BULGULAR 

Bu bölümde yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile 
analiz edilmiş ve araştırmaya katılan görüşmecilerden toplanan veriler ayrıntılı bir şekilde analiz 
edilerek aşağıda yer verilmiştir.  

 

Demografik Bilgiler 

Görüşmecilerden elde edilen demografik bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca görüşme detayları 
da verilmiş olup görüşmecilere “G1, G2.” şeklinde kod atanmıştır. 

Araştırmaya katılanların 13’ü erkek, 10 kişide kadınlardan oluşmaktadır. Bunun yanında 12 kişi 
öğrenciyken, 11 kişi özel sektör çalışanıdır. 

 

Gerilla Pazarlama Uygulamalarının Yaratıcılık Açısından Değerlendirilmesi 

Görüşme sırasında gerilla pazarlama kavramı detaylı bir şekilde anlatılmış, örneklendirilmiş ve 
Türkiye’de uygulanan bazı çalışmalar görüşmecilere deneyimletilmiştir. Gerilla pazarlamada 
çalışmaların yenilikçi ve yaratıcı olması gerekmektedir ki tüketiciler arasında organik bir şekilde 
yayılsın, sosyal medya mecralarında paylaşılsın ve tüketici zihninde marka iyi bir yer alsın. 

Açıklamalardan ve deneyimletilen çalışmalardan hareketle görüşmeciler genel olarak gerilla 
pazarlama çalışmalarını oldukça yaratıcı buldular. Yaratıcılık açısından deneyimlerini şu ifadeler 
ile paylaştılar: 

G6: Yaratıcılık açısından son derece başarılı buldum. Günümüz rekabet koşulları fark yaratmaya pek 
elverişli olmuyor. Bu yüzden markaların daha fazla bu tarz uygulamalara gitmesi yararlarına olacaktır. 

G15: Güzeldi. Düşük bütçeler ile böyle güzel uygulamalar yapmaları gerçekten çok güzel bir şey. Binlerce 
lira harcayıp akılda kalmamaktansa bu tarz uygulamalar daha verimli gibi geldi bana. 

G23: İnsanların dikkatini çeken uygulamalar. Böyle yaratıcı olmasalardı insanların dikkatini çekemezlerdi. 
Örneğin Arçelik’in reklamında kayak yapan bir makinenin olması baya yaratıcı bir fikir geldi bana. 

G12: Evet güzel ve yaratıcı uygulamalar olmuş. Alışılmışın dışında ve akılda kalıcı. 

Yaratıcılık açısından değerlendirmelerinin yanında görüşmecilerden birde yapılmış 
uygulamalara yaratıcılık açısından on puan üzerinden bir puanlama yapılması istenmiştir. 
Görüşmecilerin uygulamalara verdikleri puanlar tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Görüşmeler sırasında elde edilen demografik bilgiler 

KOD CİNSİYET MESLEK YAŞ GÖRÜŞME 
SÜRESİ 

G1 Erkek Öğrenci 24 16:27 

G2 Kadın Öğrenci 23 16:59 

G3 Erkek Öğrenci 21 13:48 

G4 Erkek Öğrenci 22 17:41 

G5 Erkek Öğrenci 22 11:19 

G6 Kadın Özel Sektör Çalışanı 26 14:16 

G7 Kadın Öğrenci 21 11:42 

G8 Erkek Özel sektör çalışanı 25 11:25 

G9 Kadın Özel sektör çalışanı 25 11:26 

G10 Kadın Öğrenci 21 9:30 

G11 Erkek Öğrenci 21 11:35 

G12 Erkek Özel sektör çalışanı 27 13:47 

G13 Kadın  38 15:02 

G14 Erkek Öğrenci 20 13:46 

G15 Erkek Öğrenci 19 10:43 

G16 Erkek Öğrenci 19 12:02 

G17 Erkek Öğrenci 25 13:55 

G18 Erkek Özel sektör çalışanı 28 12:38 

G19 Kadın Özel sektör çalışanı 35 14:00 

G20 Kadın Özel sektör çalışanı 28 17:11 

G21 Kadın Özel sektör çalışanı 29 30:27 

G22 Kadın Özel sektör çalışanı 33 15:14 

G23 Erkek Özel sektör çalışanı 29 14:15 
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Tablo 3. Araştırma Kapsamında Kullanılan Uygulamalara Yaratıcılık Açısından Verilen Puanlar 

GÖRÜŞMECİ TOYOTA OMO ARÇELİK COCA-COLA 

G1 8 8 7 9 

G2 7 7 7 9 

G3 9 9 8 10 

G4 6 9 9 8 

G5 7 10 8 10 

G6 8 9 8 9 

G7 6 10 5 10 

G8 8 6 3 8 

G9 5 1 10 6 

G10 8 6 8 10 

G11 8 7 9 8 

G12 8 8 9 9 

G13 9 7 3 4 

G14 7 7 8 9 

G15 7 8 4 7 

G16 7 9 7 8 

G17 8 8 8 10 

G18 9 7 8 9 

G19 8 10 10 10 

G20 9 7 9 10 

G21 8 10 7 5 

G22 6 9 6 8 

G23 8 5 10 8 
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Puanlama sonucunda markaların aldıkları ortalama puanlar şu şekildedir: Toyota 7.56, Omo 7.7, 
Arçelik 7.43, Coca-Cola 8.43 ortalama puan almıştır. Bazı görüşmeciler Toyota’nın uygulamasını 
beğense de kendi müşterilerine yer vermek için diğer insanların park haklarını gasp ettiği için 
puan kırmıştır. Coca-Cola’da sadece sevgililere yönelik yaptığı için bazı görüşmeciler tarafından 
eleştirilmiş ve düşük puan verilmiştir. 

 

Markaya Karşı Olan Bakış Açısı 

Görüşmecilere gerilla pazarlama uygulamalarının markaya karşı olan bakış açınızı değiştirdi mi 
sorusunu yönelttiğimizde şu cevaplarla açıklama yaptılar: 

G11: Bu uygulamayı yapan markaları daha bi sempatik buldum ve sıcak hissettim. 

G12: Markaya karşı bakış açım olumlu yönde değişti. Markaların böyle keyifli çalışmaları hoşuma gidiyor. 
Ben bu tarz uygulamaların marka ile tüketici arasını yakınlaştırdığını düşünüyorum. 

G13: Bazıları iyi yönde değiştirdi bazıları ise olumsuz. Mesela Omo’nun uygulaması hem aileler hem de 
çocuklar için eminim müthiş duygular yaratmıştır. 

G15: Omo’nun reklamı beni çok etkiledi. Günümüzde teknoloji bağımlısı pek çok insan var. Böyle bir 
uygulama ile çocukları sanal ortamdan gerçek ortama çıkarmaları çok güzel bir şey.  

G17: Kalbe dokunur uygulamalar olmuş. O yüzden markalara karşı olan bakış açım olumlu yönde değişti. 
Örneğin Coca-Cola’nın uygulamasını ele alırsak kola sevmeyen bir insan bile bu uygulamadan etkilenir. 

G19: Kesinlikle olumlu yönde değiştirdi. Arçelik’e olan bakış açım çok değişti bu uygulamadan sonra. 
Burada algıda seçiciliği değiştirerek göze hitap etmiş ve bir kadın olarak bazı şeylerin göze hitap etmesi 
benim için çok önemli. 

G22: Daha sempatik buluyorum. Ticari bir şey gibi değil de daha doğal bir şey gibi daha samimi geliyor. 

Görüşmeye katılan kişilerden sadece iki kişi markalara olan bakış açısını değiştirmediğini ifade 
ederken geri kalan görüşmeciler bakış açılarının olumlu bir şekilde değiştiğini ifade etti. 
Markalara karşı oluşan bu olumlu tutum ileride bu markaların tercih edilmesini etkilemesi 
açısından önemlidir. 

 

Etkililik, Akılda Kalıcılık ve Viral Yayılması 

Gerilla pazarlama çalışmalarında esas olan düşük bütçeyle yaratıcı çalışmalar ortaya koymaktır. 
Yapılan çalışma yaratıcı olduğu zaman bu markanın akılda kalıcılığına ve viral yollarla tüketiciler 
arasında yayılmasına olanak sağlamaktadır. Yaratıcılık esas olduğu için geleneksel pazarlama 
iletişim araçlarından daha etkili olabilmektedir ve marka bilinirliğine daha fazla katkı 
sağlayabilmektedir. Görüştüğümüz kişilerin bu kavramlar hakkında vurguladıkları şu 
şekildedir: 

G2: Rakamlar önemli değil daha düşük bütçe ile geleneksel reklamlara kıyasla daha fazla etkileyici ve akılda 
kalıcı çünkü ekstra bir yaratıcılığı var. Geleneksel reklamlar ise daha olağan ve pek akılda kalmıyor. Mesela 
Coca-cola’nın bu uygulaması gerçekten çok hoşuma gitti ve kola gördüğümde muhtemelen aklıma bu 
uygulama gelecek. 

G3: Çok büyük ihtimalle Omo’nun uygulamasına katılan çocuklar bunu ömür boyu hatırlayacaktır. 
Geleneksel reklamlar günümüzde çok etkili olamıyor tüketiciyi ikna etme konusunda ve pek akılda kalmıyor 
ancak bu tarz uygulamalar daha fazla akılda kalabilir. Ayrıca bu tarz uygulamalar bende bunları paylaşma 
isteği de uyandırır özellikle sosyal medyada. 
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G9: Kesinlikle geleneksel çalışmalardan daha etkileyici. İnsanlar geleneksel çalışmalara çok alıştı ve farklılık 
görmek istiyorlar o yüzden arada sırada tüketicileri şaşırtmanın iyi olacağını düşünüyorum. 

G23: Akılda kalma olanağı kesinlikle daha fazla. Bir hikayeleştirme söz konusu ve bu uygulamalar daha 
akılda kalıcı çünkü burada bir anılaştırma söz konusu. Televizyon izlemek sıradan bir olay ama burada bir 
anılaştırma söz konusu ve daha etkili. 

G17: Benim gözlemlediğim geleneksel reklamlarda akılda kalmak için saçmalamak gerekiyor. Hala aklımda 
bir yağ markasının reklamı var yağı tüketince reklamdaki kişi havaya uçuyordu yağın hafifliğini 
vurgulamak için bence saçma bir reklam. Ama bu uygulamalar bize şunu gösteriyor mantıklı ve yaratıcılık 
yoluyla da akılda kalınabilir. 

G21: Geleneksel mecralardan insanlar etkilenmiyor bence. Bir reklamı geleneksel yol ile gördüğüm zaman 
çok ilgimi çekmiyor. Bu tarz uygulamalar daha çok ilgimi çekiyor, tekrar izlediğim oluyor hatta beni 
yakalarsa ürünü alıyorum da. 

G15: Daha dikkat çekici geleneksel reklamlara göre çünkü hayatın içinden gibi. Geleneksel reklamlar bir 
plan üzerine kurulmuş ve biz dışarıdan ona bakıyoruz ama bunlar daha hayatın içinden doğal gibi. 

G18: Bu tarz marka tüketici ilişkileri hoşuma gidiyor. Geleneksel reklamlarda oturduğumuz yerden 
izliyoruz ama bu tarz uygulamalar insanı da işin içine sokuyor. 

Görüşmeye katılan kişiler genel olarak geleneksel reklamların etkisinin eskisi kadar etkili 
olmadığı görüşüne sahip. Özellikle geçmişe oranla geleneksel mecralara olan talebin azalması ve 
sosyal medya gibi platformların gelişmesiyle genç bireylerin dikkatini çekmek zorlaşmıştır. Bu 
yüzden gerilla pazarlama uygulamaları gibi çalışmalar günümüzde daha etkili olabilmektedir. 
Özellikle bu tarz uygulamalar yapıp sosyal medyada paylaşmak markalar için çok büyük bir 
kitleye ulaşma imkânı yaratabilmektedir. 

Görüşmeye katılan kişilerden bir kişi geleneksel reklamları daha etkili bulurken bir kişi bu konu 
hakkında fikir beyan etmemiştir. G8 geleneksel reklamları daha etkili bulduğunu şu ifadeler ile 
anlattı: 

G8: İllaki bu uygulamalar daha akılda kalıcı fakat ben geleneksel reklamları daha akılda kalıcı buluyorum. 
Gerilla pazarlama çalışmalarının reklamı yapılamayan alkol veya tütün ürünlerinde yapılmasını daha 
uygun buluyorum onun dışında diğer markaların yapması beni etkilemiyor. 

 

Satın Alma Davranışı 

Yapılan görüşmeler neticesinde satın alma davranışı ile gerilla pazarlama uygulamaları arasında 
anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Görüşmecilerden 16 kişi satın alma kararlarını olumlu yönde 
değiştirdiğini ifade ederken 4 görüşmeci etkilemeyeceğini ifade etti. 3 görüşmeci de çekimser 
ifadeler kullandı kısmen veya dolaylı yollarla azda olsa etkileyeceğini ifade ettiler. Görüşmeye 
katılan kişiler satın alma kararlarında ki değişiklikleri şu ifadeler ile anlattılar: 

G5: Böyle güzel uygulamaların yapılması satın alma kararımı olumlu yönde etkiler. Çünkü burada devreye 
duygusal bir bağ giriyor ve diğer markalara karşı bu tarz uygulamalar yapan markalar bir adım önde 
oluyor. 

G11: Daha samimi bulduğum için satın alma kararımı etkileyebilir. 

G17: Şu an araba alacak veya çamaşır makinesi alacak imkânım yok ancak olsaydı etkileyebilirdi. Ama 
mesela düzenli olarak evime deterjan alan birisiyim. Örneğin bir sonraki alışverişimde çok fiyat farkı yoksa 
Omo’yu tercih ederim. 
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G19: Etkiler kesinlikle. Yapılan her bir reklamın iyi ya da kötü bir geri dönüşü olur. Bunu avantaja veya 
dezavantaja çevirmek firmanın elinde. Bu uygulamalar ile avantaja çevrilebilir. 

G20: Kesinlikle etkiler. Türk insanı samimiyeti seviyor bence bu uygulamalar da oldukça samimi o yüzden 
etkiler. 

G21: Çok yaratıcı bir fikir olduğu zaman çok daha etkileyici olabiliyor ve ben böyle uygulamalardan 
etkilenen bir insanım. Satın alma noktasında ise eğer o ürüne ihtiyacım varsa ve böyle bir uygulamayla 
karşılaşmışsam o ürünü alırım. 

G23: Muhakkak etkiler. Markayla etkileşim haline giriyorsunuz. Gerilla pazarlama size görme, dokunma 
ve hissetme olanağı veriyor. Bu yüzden satın alma kararımı olumlu yönde etkiler. 

G8: Toyota reklamı da beni çok etkiledi ancak en çok etkileyen Omo oldu. Fırsatım olursa fiyat 
karşılaştırması yaparak bir daha ki sefere deterjan alışverişimde Omo almayı planlıyorum.  

G4: Satın alma kararımı ne yönde etkiler bilmiyorum ama gazlı içecek tüketmeyen birisi olarak Coca-Cola 
çalışmasını çok sevdim herhalde gazlı içecek tüketseydim Coca-Cola alırdım. 

G22: İnsanda bir merak uyandırıyor. Şu uygulamaları görünce bu markaları bir yerde görsem ona doğru 
yönelirim ama benim için önemli olan fiyatı tabi. 

Satın alma kararını olumlu yönde etkileyeceğini söyleyen kişilerden bazıları fiyat konusuna 
dikkat çekti. Yapılan uygulamaları beğendiklerini satın alma kararlarını etkileyeceklerini ifade 
etmelerine karşın onlar için önemli olanın ürünün fiyatı olduğunu ifade ettiler. Satın alma 
davranışını etkilemeyeceğini ifade edenler ise genel olarak reklamlardan etkilenmediklerini ifade 
ettiler.  

 

Algılama 

Son olarak araştırmada görüşmeye katılan kişilere gerilla pazarlama kavramını nasıl 
değerlendirdikleri sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılan görüşmecilerin çoğunluğu daha önce 
gerilla pazarlama kavramını duymamış kişiler. Bazı görüşmecilerde kavramı duyduğunu ancak 
detaylı bir bilgisi olmadığını ifade etti. Bu yüzden görüşmecilere ilk olarak kavram detaylı bir 
şekilde anlatıldı, verilen örneklerle uygulama pekiştirildi ve Türkiye’de uygulanmış dört 
uygulama deneyimletildi. Tüm bunlardan hareketle daha önce kavramla aşina olmayan 
görüşmeciler bu uygulamayı nasıl değerlendirdi deneyimlerini nasıl aktardı. Buna ilişkin 
cevaplar şu şekilde ifade edildi: 

G9: Markalar bu uygulamalar ile insanların kafasında daha iyi konumlanabilir. Cezbedici ve etkileyici. 
Özellikle umulmadık markaların yapması çok daha etkileyici. Örneğin Arçelik beni şaşırttı bu konuda. Şu 
şekilde tanımlayabilirim: Farklı yerlerde hiç aklına gelmeyecek bir yerde markaların tüketicilerin karşısına 
çıkması. 

G10: Az maliyetle çok etkileyici, akılda kalıcı ve satışları destekleyecek bir uygulama olarak gördüm. 

G11: Gençlere yönelik, eğlenceli ve akılda kalıcı. 

G13: Etkileyici gerçekten ciddi anlamda kafa yorulmuş. Bir diğer gözlemim insana dokunarak yapıyor, 
insanı içine katma söz konusu, ya geçerken görüyor veya tatilde karşısına çıkıyor ya da yoldayken karşısına 
çıkıyor. İnsanı bir şeyin parçası yapıyor ve bu yüzden bu uygulamaları deneyimlemek insanda bir etki 
yaratıyor. 

G15: Hayatın içinden olması dolayısıyla etkileyici ve şaşırtıcı uygulamalar diyebilirim. 
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G18: Eğer daha önce bu kavramı duymamış birine anlatacak olsam şöyle derdim: Olağan olmayan bir 
şekilde yaratıcı ve insanı da işin içine katan etkileyici reklamlar. 

G19: Düşük bütçeyle müthiş şeyler başarmanın en güzel örneği. 

G22: Kısa, küçük şeylerle büyük nüansalar yaratmak. Daha küçük işlerle insanların aklına girmek ve 
unutturmamak. Bu şekilde daha akılda kalıcı. 

G23: Göstermek isterdim arkadaşlarıma. Nasıl anlatacağımı bilemezdim herhalde. O yüzden göstermeyi 
deneyimlemeyi tavsiye ederdim çevreme. 

G6: Genel olarak güzel akılda kalmak için iyi bir yol. Birde şunu ekleyebilirim internet ortamında veya 
sosyal medyada paylaşmaya daha uygun gibi geldi bana. Yani normal televizyon gibi mecralar için çekilen 
reklamlar sosyal medyada veya internet ortamında biraz sıkıcı olabiliyor. Mesela youtube’da videodan önce 
gelen reklamların izleyiciyi tutması için etkileyici olması gerekir. Bu tarz uygulamaların tanıtım filmleri o 
alanlar için daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunlar eğlenceli ve daha yaratıcı. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde geleneksel mecralar eski etkinliğini kaybetmesiyle birlikte markalar tüketiciyle 
kurulacak ilişkide yeni yollar denemektedir. Gerilla pazarlama uygulamaları az bir bütçeyle 
marka bilinirliğinin artmasına hizmet eder. Bunun yanında yaratıcı ve yenilikçi olması 
dolayısıyla tüketicinin bu uygulamalardan etkilenme seviyesi artmakta, satın alma davranışlarını 
desteklemekte ve marka imajını da güçlendirmektedir. Bu araştırma sonucunda da gerilla 
pazarlama uygulamalının tüketiciler üzerinde yarattığı etkiler belirlenmiştir.  

Ankara şehrinde gerçekleştirilen çalışmaya üniversite öğrencileri ve çeşitli özel sektör çalışanları 
kişilerden oluşan 23 kişi katılmıştır. Görüşmecilere gerilla pazarlama uygulamalarına ilişkin 
sorular sorulmuştur. Bu çalışmada ki amaç gerilla pazarlama uygulamalarının ne kadar yaratıcı 
görüldüğü, marka imajına etkisi, satın alma davranışına etkisi ve uygulamaların akılda kalması 
gibi markaya katkı sağlayacak sonuçlara ulaşmaktır. Bu araştırmada bize gösteriyor ki gerilla 
pazarlama uygulamaları yukarıda saydığımız kriterler açısından markalara katkı sağlamaktadır. 

Bu araştırmada kullanılan uygulamalar görüşmeciler tarafından oldukça yaratıcı bulunmuştur. 
Görüşmecilerden aldığımız bilgiler ışığında günümüz rekabet koşullarında markaların 
tüketicilerde farkındalık yaratması açısından ve tüketici ve marka arasında ki etkileşim seviyesini 
arttırması bakımından gerilla pazarlama uygulamaları olumlu değerlendirilmiştir. Bu noktada 
bu uygulamaların yaratıcılık düzeyi de tüketicilerde oluşan etki düzeyini belirlemektedir. 
Yapılan uygulama ne kadar yaratıcı ve yenilikçi olursa tüketicinin etkilenme düzeyi de 
artmaktadır. Bir diğer yandan yaratıcı uygulamaların yapılması tüketiciler arasında viral bir 
şekilde yayılması da araştırmada çıkan bir diğer sonuç olmuştur.  

Ortaya çıkan diğer bir sonuca göre ise gerilla pazarlama uygulamaları markaya karşı oluşan bakış 
açısını olumlu yönde etkilemektedir. Tüketicilerin zihninde marka daha iyi bir imaja 
kavuşmaktadır. Görüşmecilerden gelen bilgiler dâhilinde gerilla pazarlama uygulamalarını daha 
samimi, duygulara dokunan, insanı işin içine katan ve ticari bir kaygıdan uzak gibi görünen 
tanımlamalar ile değerlendirmişlerdir. Bu tarz uygulamaların yapılması tüketiciler üzerinde 
markayı sempatikleştirmekte dolayısıyla markanın tüketici zihninde iyi bir yer edinmesini 
sağlamaktadır.  

Günümüzde internet teknolojileri ve sosyal medya mecralarının gelişmesi geleneksel mecralara 
olan talebi azaltmaktadır. Dolayısıyla geleneksel mecralarda yapılan pazarlama iletişimi 
çalışmaları da eski etkisini yavaş yavaş kaybetmektedir. Araştırma kapsamında yaptığımız 
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görüşmelere göre de geleneksel mecralar eski popülerliğini yitirmektedir. Araştırmada çıkan 
sonuca göre ise tüketici dikkatini çekmede gerilla pazarlama faaliyetleri pozitif 
değerlendirilmiştir. Görüşmeciler geleneksel bir teknik kapsamında değerlendirilmeyen gerilla 
pazarlama uygulamalarını, geleneksel olan iletişim çalışmalarından daha etkili bulmuştur. Çıkan 
sonuca göre geleneksel mecralarda ki iletişim çalışmaları akılda kalmada zayıf kalıyor, tüketici 
dikkatini çekmiyor ve tüketiciyi ikna etmede başarısız oluyor. Ancak tam tersine gerilla 
pazarlama uygulamaları bu konularda, görüşmecilerden alınan bilgiler dâhilinde daha etkili 
görülüyor. 

Araştırmada aradığımız sorulardan biri olan ‘gerilla pazarlama uygulamaları satın alma 
davranışını etkiliyor mu’ sorusu da çoğunlukla görüşmeciler tarafından olumlu bir şekilde 
yanıtlanmıştır. Ancak burada fiyat bir bariyer olarak durmaktadır. Görüşme sırasında bu 
uygulamaların kesinlikle satın alma davranışını etkileyeceğini, bir sonra ki alışverişlerinde tercih 
edeceklerini söyleyen görüşmecilerden bazıları fiyatı göz önüne alarak bu ifadeleri kullanmıştır. 
Görüşmecilerden 16 kişi satın alma davranışlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirtirken, 4 kişi 
etkilemeyeceğini 3 kişi ise kararsız olduklarını belirtti. Çıkan sonuca göre gerilla pazarlama 
uygulamaları ile satın alma davranışı konusunda anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre şu öneriler geliştirilebilir 

- Türkiye’deki markalar gerilla pazarlama uygulamalarını daha sık tercih etmesi hem 
pazarlama maliyetlerini düşürebilir hem de tüketicilerin dikkatini daha çok çekebilir. 

- Gerilla pazarlama uygulamaları kullanılarak marka imajı tüketici zihninde olumlu 
bir yere sahip olacaktır. 

- Türkiye’deki markalar yenilikçi ve yaratıcı gerilla pazarlama uygulamaları 
geliştirerek tüketici tarafından satın alınma olasılıklarını arttırabilirler. 

- Yapılan gerilla pazarlama uygulamaları tanıtım filmine dönüştürülüp sosyal medya 
da etkin bir şekilde paylaşıldığı zaman çok geniş bir kitleye az maliyetle ulaşma 
imkânı doğacaktır. 

- Arçelik örneğinde olduğu gibi beklenmeyen markaların bu uygulamaları yapması 
tüketiciyi olduğundan daha fazla şaşırtacağından dolayı marka imajına ve tüketiciyle 
kurulan etkileşime daha fazla katkısı olabilir. 

- Sosyal medyayı genç ve orta yaş kuşağın etkin kullandığı düşünüldüğünde yapılan 
çalışmaların genç ve orta yaş hedef alınarak yapılması daha uygun olacaktır. 

- Pazara yeni girecek markalar hızlı bir şekilde marka imajını ve marka bilinirliğini 
arttırmak için gerilla pazarlama uygulamalarını etkin bir şekilde kullanmalıdır.  
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