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UHPAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak 
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak edi-
törlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik 
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaş-
tırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir 
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve 
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu 
peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. uhpadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04298 / 2015-GE-18945) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgi-
leri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-4764/ Online: 2148-5666  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösteri-
mi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, UHPAD 
“Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi”, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 
şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılar-
da yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet 
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kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta 
kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorun-
luluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul et-
miş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHPAD JOURNAL

1.  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be 
published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the 
editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the res-
ponsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted 
to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and 
the authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand. 

2.  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t gi-
ven any information, system process cannot be changed. Necessary information about our 
journal can be obtained from the website of the journal www. uhpadergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April / August and December” All readers can download the articles from the journal’s 
web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is 
cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04298 
/ 2015-GE-18945). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information. 

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our jour-
nal can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-4764/ 
Online: 2148-5666 

6.  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the refe-
rence part YILMAZ, M., (2015). Health Marketing and Applications, UHPAD “International 
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Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches”,  Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All 
authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the 
published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 
internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page 
by giving numbers. 

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to  
be in an article format” and these publications are also included. 

10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli Okurlar., 
Bu sayımızda üç çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. İlk sırada yer alan çalışmamızda yiyecek içecek 

işletmelerine yönelik çevrim içi tüketici yorumları analiz edilmiş ve literatüre kazandırılmıştır. İkinci çalışmamızda ise 
E-ticaret çalışmalarına yönelik bir literatür araştırması gerçekleştirilmiş ve bu konuda elde edilen bulgular araştırmacı 
tarafından yorumlanarak sonuca gidilmiştir. Son çalışmamızda uluslararası pazarlama ağ bağlantı modelleri üzerine 
bir araştırma yapılarak KOBİ’ler üzerinde inceleme gerçekleştirilmiştir. Her üç çalışma da pazarlama ve tüketici 
araştırmaları ile literatüre katkı açısından önemli çalışmalardır. Literatüre kazandırılması konusunda katkı sağlayan 
tüm yazarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yılda üç sayı şeklinde yayın çalışmalarına devam eden dergimizin 
2016 yılı son sayısı olan bu sayımızla birlikte 2017 yılına merhaba diyoruz. Bir sonraki sayımız Nisan 2017 yılında 
sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden tüm okurlarımıza ve yazarlarımıza esenlik mutluluk ve sağlık dolu yeni bir yıl 
diliyoruz. Yeni yılda başta ülkemiz ve diğer dünya ülkeleriniz savaşsız ve barış dolu bir yıl yaşamalarını temenni 
ediyoruz. Bu sayımızda bizleri yalnız bırakmayan bilgi ve emekleriyle eserlerin sizlerle buluşmasında destek ve 
katkılarını sağlayan dergi editörlerimize, hakemlerimize, bilim ve danışma kurulu üyelerimize de ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Gelecek sayımızda görüşmek üzere hepiniz sağlıcakla kalın.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya 
da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları 
sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm 
sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz 
bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, 
kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Ali Serdar YÜCEL
Baş Editör
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Dear Readers, 
There are three papers in this volume. In the first study, online consumer comments directed to the catering 

companies are analyzed and it has been integrated into the literature. In the second study, a literature research directed 
to the E-commerce efforts has been performed and the findings obtained have been interpreted and concluded by 
the researcher. In the last paper, a research has been conducted on international marketing network models and an 
analysis has been performed on SMEs. All three studies are important  terms of marketing, consumer researches 
and contribution to the literature. We deeply thank all of our authors who contributed in integrating them into 
the literature. Our triannually published journal welcomes the year 2017 with this last volume of 2016. Our next 
volume will be on the system in April 2017. We wish all of our readers and authors joy, welfare, happiness and 
health for the New Year. We hope that our country and all other world countries have a peaceful year without war. 
We also would like to thank our editors, referees, members of science and counseling boards who always stood 
by us and provided support and contribution with their valuable knowledge and experience. Hope to meet you in 
our next volume. Best regards. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. Our 
journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any 
responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give 
this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-13-14 
unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don’t 
accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature 
are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial 
content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of a possible negative situation, 
author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage 
beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding 
the second, third and other persons and institutions under any condition. In this sense, a legal sanction on our 
journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) 
and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully 
announced to all readers, public and followers by publication.
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(1)  Sorumlu Yazar: Seden DOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi. Davutlar Meslek Yüksek Okulu, Aydın / Türkiye 
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ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ YORUMLARININ İÇERİK ANALİZİ 
YOLUYLA İNCELENMESİ: KUŞADASI’NDAKİ YİYECEK ve İÇECEK 

İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (1)

A CONTENT ANALYSIS OF ONLINE CONSUMER REVIEWS: A CASE 
STUDY ON FOOD and BEVERAGE ENTERPRISES IN KUŞADASI 

Seden DOĞAN1, Mehtap YÜCEL GÜNGÖR2, Abdullah TANRISEVDİ3

1-2 Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar MYO, Aydın / Türkiye
3 Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi, Aydın / Türkiye

Öz: Kişiler tatil kararı vermeden önce ziyaret edecekleri 
turistik işletmeler hakkında bilgi toplamaktadır. Bilgi kay-
nakları arasında internet ve sosyal platformlar turistlerin 
bilgi edinebilmeleri açısından önemli referans noktalarından 
birisi haline gelmiştir. Çevrimiçi tüketici yorumları, tatil 
destinasyonu seçimi için bilgi kaynağı olarak en güvenilir 
elektronik ağızdan ağıza pazarlama formlarından birisidir. 
Tüketiciler çevrimiçi platformlarda aldıkları hizmetler 
hakkında yorumlar yapabilip, bu yorumlara cevaplar ya-
zılabilmekte ve puan verilebilmektedirler. Bu araştırmada, 
Tripadvisor.com sitesinde Kuşadası’nda faaliyet gösteren 
ve TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası’na sahip yiyecek 
ve içecek işletmeleriyle ile ilgili yazılan olumsuz yorumlar 
kullanılmış ve ele alınan yorumlar içerik analizinden ya-
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ilgili olarak yazılan yorumlarda olumsuz yönde öne çıkan 
unsurlar belirlenmiş ve bu olumsuzlukların giderilmesine 
yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kuşadası, İçerik Analizi, Yiyecek ve 
İçecek İşletmeleri, Çevrimiçi Tüketici Yorumları

Abstract: Consumers gather information about destina-
tions and enterprises prior to deciding to go on vacation. 
Among the information sources, Internet has become one 
of the most important information sources. Online reviews, 
as the type of information source to choose destination for 
holiday, is considered as one of the most reliable electronic 
mouth-to-mouth marketing form. TripAdvisor.com is known 
well as an important online review web site in tourism 
industry. There are trustworthy reviews expressed by real 
users and large part of the content of the web site is made by 
those. It is possible to write reviews about touristic product 
or service and rate them. In this study, negative reviews 
about food and beverage enterprises in Kusadasi that have 
TripAdvisor Certificate of Excellence were analyzed using 
content analysis. Negative reviews about those enterprises 
were examined and recommendations were presented.

Key Words: Kuşadası, Content Analysis, Food and Beverage 
Enterprises, Online Consumer Reviews
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Son yıllarda internet mecrasında dikkat çeken 
bir terim olan Web 2.0, firmaların kendisi ye-
rine kullanıcıyı içerik oluşturmaya yönelten 
ve teknolojinin merkezine çeken bir araç ha-
line gelmiştir.  Bu teknolojik olanak tüketici-
lerin dürüst olarak ürün veya hizmetin zayıf 
veya güçlü yönlerini değerlendirerek internet 
kanalıyla duyurmalarına olanak sağlamıştır. 
Bu noktada akıllara “bilinen pazarlama sona 
mı eriyor” ve “hali hazırda yürütülen reklam 
ve imaj kampanyaları, kaynakları boş yere 
tüketecek mi?” sorularını getirmektedir. Bu 
soruları yanıtlayabilmek için tüketicilerin içe-
rik yaratmaya erişimlerini ve süreci derinle-
mesine anlamak gerekmektedir (Papathanas-
sis ve Knolle, 2011:216). Özellikle sosyal ağ 
teknolojisi sayesinde bu ağlarda kullanıcılar 
tarafından oluşturulan içerikler, geniş bir bil-
gi kaynağı olarak kullanılmaktadır. Tüketici-
lerin ürün veya hizmetler hakkında yazdıkları 
bilgi, görüş ve öneriler diğer kullanıcıların 
satın alma kararlarını etkileme potansiyeline 
sahiptir (Lerrthaitrakul ve Panjakajornsak, 
2014:143). 

Geleneksel olarak tüketiciler için ağızdan ağı-
za iletişim (WOM) bir şirket, bir marka, bir 
ürün ya da hizmet hakkında verilen olumlu ya 
da olumsuz bilgileri içermektedir. Beklentile-
ri karşılanamayan hoşnutsuz müşteriler ya iş-
letmeyi sessizce terk ederler ya da ulaşabile-
cekleri diğer müşterilere olumsuz görüşlerini 

ağızdan ağıza iletişim (WOM) yoluyla yayar-
lar. Tüketicilerin satın alma kararı verirlerken 
kullanabilecekleri karşılanamayan beklentile-
rine yönelik yorumlar günümüzde daha çok 
dijital ortamda yapılmaktadır. Bu nedenle 
sosyal ağ sitelerinde oluşturulan kullanıcı yo-
rumları tüketicilerin gelecekteki satın alma 
davranışlarını olumlu ya da olumsuz olarak 
değiştirebilmesi bakımından oldukça önemli-
dir (Tiago, Amaral ve Tiago, 2015:164).

Bununla birlikte en temel fizyolojik ihti-
yaçlardan birisi olan yeme-içme ihtiyacının 
karşılanması için de tüketiciler sadece çev-
relerindeki insanların görüş ve düşüncelerine 
önem vermekle kalmamakta, özellikle akıllı 
telefonlardaki mobil uygulamalar ve internet 
üzerindeki tüketici değerlendirme siteleri sa-
yesinde hizmet almayı düşündükleri herhan-
gi bir yiyecek ve içecek işletmesi hakkında 
hem bilgi toplayabilmekte hem de söz konusu 
işletmenin ürün ve hizmetini daha önce de-
neyimlemiş diğer tüketicilerin yorumlarına 
ve tavsiyelerine de ulaşabilmektedirler. Bu 
yorum ve tavsiyeler, tüketicilerin yiyecek ve 
içecek işletmesi seçim kararı üzerinde önemli 
bir etkiye sahiptir. Örneğin Jeong ve Jang’ın 
(2011) tarafından yapılan bir araştırma sonu-
cuna göre, restoran hizmet kalitesi ile ilgili 
tüketicileri olumlu çevrimiçi değerlendirme 
yapmaya yönelten nedenler dört boyut altında 
ele alınmıştır;
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1- Tüketici yemek kalitesi ile ilgili olara 
hizmet aldığı restorana yardımcı olmak için 
olumlu çevrimiçi değerlendirmelerde bulunur 

2- Tüketicinin restoran personeli ile ilgili tat-
min edici restoran deneyimlerini paylaşma-
sını tetikleyen nedenin, restorana yardımcı 
olmak ya da olumlu duygularını ifade edebil-
mek olduğu söylenebilir 

3- Atmosfer konusunda endişe duyan diğer 
müşterilere restoran atmosferi ile ilgili moti-
ve edici olumlu yorumlar yazılabilir

4- Restoranlardaki adil fiyatlar, restoran müş-
terilerini eWOM’a yönlendirmez. 

Bu çalışmada Kuşadası’nda faaliyet gösteren 
ve kullanıcıların turistik ürün ve hizmetlerle 
ilgili deneyimlerini ve görüşlerini paylaştığı 
sosyal platformlardan birisi olan TripAdvi-
sor web sitesindeki Mükemmellik Sertifikası 
sahibi yiyecek ve içecek işletmeleriyle ilgili 
düşük puan almış İngilizce yorumlara içerik 
analizi yapılarak turistlerin bu işletmelerle il-
gili olumsuz görüşleri incelenmiştir. Çalışma 
ile örneklemde yer alan işletmelerin altı farklı 
temel boyut üzerinden değerlendirmesi yapı-
larak bu boyutlar üzerinden öne çıkan boyut-
ların neler olduğu belirlenmiştir.

Restoran Deneyimi

Müşteriler tarafından algılanan restoran de-
neyiminin önemli ölçütlerinden birisinin al-
gılanan restoran kalitesi olduğu söylenebilir. 
Genel anlamda ele alındığında, deneyim, nes-
ne veya olaylara müdahil olarak ya da maruz 
kalarak gözlem yoluyla elde edilen bilgiler-
dir. Benzer şekilde restoran deneyimi, müşte-
rilerin yemeği deneyimledikleri esnada elde 
ettikleri bilgi ve gözlemlerden oluşmaktadır. 
Oluşan olumlu ya da olumsuz deneyimler 
ışığında sübjektif yargılar gelişir. Bu sürecin 
oluşumunda önceki deneyimler yoluyla olu-
şan hizmet beklentilerinin önemli bir rolü bu-
lunmaktadır (Jeong ve Jang, 2011:358).

Yapılan literatür taraması sonucunda restoran 
deneyimlerini içeren araştırmalarda, yaygın 
olarak kabul edilen üç restoran boyutunun: 
yemek kalitesi, hizmet kalitesi ve atmosfer-
den oluştuğu görülmüştür ve konuyla ilgili 
detaylar Tablo 1’de özet olarak aktarılmış-
tır. Belirtilen üç boyutun yanı sıra; fiyat, hij-
yen, otopark imkanı, lokasyon ve marka gibi 
faktörlerin de restoran deneyimini etkileyen 
önemli boyutlar olduğu anlaşılmıştır. Bu ça-
lışmada ise restoran deneyimi literatürde yer 
alan altı boyut dikkate alınarak inceleme ko-
nusu yapılmıştır. Bu boyutlar; personel, ser-
vis, yemek, fiyat, temizlik ve atmosferdir. 
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Tablo 1. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Değerlendirildiği Kriterlere İlişkin Çalışmalar

Yazar Adı Yayın 
Yılı

Çalışmanın Amacı Restoran Kalitesi Unsurlarına Yönelik 
Bulgular

Koo, L.C., Tao, 
F.K., Yeung, 
J.H.

1999 Restoran müşterilerinin 
yemek yiyecekleri yere karar 
verirken önemsedikleri restoran 
niteliklerinin neler olduğunu 
ortaya koymak. 

9 adet restoran kriteri belirlenmiştir. Bu 
kriterler; lokasyon, yemek türü, yemek 
çeşidi, benzersizlik, park alanı, fiyat, 
yemeğin kalitesi ve tadı, dekorasyon, 
servistir. 

Heung, V.C., 2002 Hong Kong’daki Amerikan 
temalı restoranların seçiminde, 
müşterilerin algıladığı restoran 
niteliklerine ilişkin müşteri 
davranışlarını anlamak. 

Amerikan temalı restoran seçerken 
müşterilerin; yemek kalitesi, personel 
tutumu, parasal değer, atmosfer ve ağızdan 
ağıza pazarlama olmak üzere 5 restoran 
boyutunu dikkate aldıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Baek, S.H., 
Ham, S., Yang, 
I.S.

2006 Kore ve Filipinlerdeki 
üniversite öğrencilerinin 
fast food restoran seçerken 
göz önünde bulundurdukları 
kriterler üzerine keşifsel bir 
araştırma yapılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre Koreliler 
ve Filipinliler için menü fiyatı fast food 
restoran seçiminde ilk kriter olarak 
değerlendirilirken; Koreliler için ikinci 
sırada marka,  bunun ardından yemeğe 
ilişkin faktörler, hizmet ve hijyenle ilgili 
faktörler, Filipinliler için ise ikinci sırada 
yemeğe ilişkin faktörler ve bunun ardından 
hizmet ve hijyene ilişkin faktörler ve marka 
restoran seçiminde dikkate alınan kriterler 
olarak belirlenmiştir.

Namkung, Y., 
Jang, S.

2007 Araştırma yüksek derecede 
tatmin olan ve olmayan restoran 
müşterilerinin ayırt edici 
restoran kalite özelliklerini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmada ulaşılan özellikler 3 boyut altında 
sınıflandırılmıştır. Bu boyutlar; yemek 
kalitesi, atmosfer ve servistir. 

Liu, Y., Jang, 
S.S.

2009 Çalışmada Amerika’daki 
Çin restoranları Amerikan 
müşterilerin bakış açısıyla 
değerlendirilmiştir.

Çalışma sonucunda 3 temel restoran 
niteliğinin; gıda kalitesi, hizmet güvenilirliği 
ve çevre temizliği olduğu vurgulanmıştır. 

Pantelidis, I.S. 2010 Bir çevrimiçi restoran 
değerlendirme sitesinde yer alan 
Londra’daki 300  restoranla 
ilgili müşteri yorumlarına 
yönelik içerik analizi 
yapılmıştır. 

Müşteriler çevrimiçi restoran yorum 
sitelerinde kendi deneyimlerini ifade 
ederken  (sırasıyla) yemek, hizmet, 
ambiyans, fiyat, menü ve dekoru dikkate 
almaktadır. 



5

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık  – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 9 Yıl:2016
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Season Issue: 9 Year: 2016
JEL CODE: D11-M30-M31-M39 ID:80 K:100

ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Zhang, Z., Ye, 
Q., Law, R., Li, 
Y., 2010

2010 Restoranlarla ilgili, tüketici 
yorumları ve profesyonel 
editör yorumlarının çevrimiçi 
kullanıcı davranışı üzerinde 
farklı etkileri olup olmadığını 
değerlendirmek. 

Özellikle tüketiciler ideal bir restoranla 
ilgili çevrimiçi arama yaparken öncelikle 
yemeğin lezzetine, ardından servis ve çevre 
özelliklerine odaklanmaktadır. 

Yim, E.S., Lee, 
S., Kim, W.G.

2014 Çalışma restoranlardaki 
ortalama müşteri yemek 
fiyatlarını etkileyen önemli 
özellikleri incelemek amacıyla 
yapılmıştır. 

Çalışmada, restoranın binanın içerisindeki 
konumu (1. Kat), sunduğu mutfak çeşitleri 
(Japon, İtalyan), otopark hizmetleri, özel 
yemek rezervasyonları, franchising olma 
durumu ve blogger yorum sayısı restoran 
ortalama yemek fiyatları üzerinde etkili olan 
önemli faktörlerdir. 

Mhlanga, O. 2015 Çalışmanın amacı bir çevrimiçi 
restoran sitesinde Cape 
Town’daki restoranlarla ilgili 
konuk yorumlarına incelemektir. 

Restoran misafirlerinin çevrimiçi restoran 
yorumları incelenmiş ve yemek deneyimi 
ile ilgili yiyecek içecek, hizmet kalitesi ve 
ambiyans boyutlarında misafirlerin algı 
puanları beklenti puanlarından daha yüksek 
seviyede olduğu görülmüştür. 

Lei, S., Law, R. 2015 TripAdvisor sitesindeki Macau 
restoranları ile ilgili tüketicilerin 
yemek deneyimi ile ilgili 
yaptığı derecelendirme ve 
yaptığı yorumlara içerik analizi 
yapılmıştır.

Çalışma sonucunda tüketici 
değerlendirmeleri yemek, hizmet, fiyat 
(değer), atmosfer ve diğer olmak üzere 5 
boyutta incelenmiştir. 

Kim, W.G., Li, 
J.J., Brymer, 
R.A.

2016 TripAdvisor sitesinde yer 
alan mükemmellik sertifikası 
almış restoranlarla ilgili 
sosyal medyada yer alan 
değerlendirmelerin ve işletme 
verimliliğinin restoran finansal 
performansı üzerindeki rolünü 
araştırmak. 

TripAdvisor sitesindeki çevrimiçi tüketici 
yorumları, kontrol değişkenleri yemek, 
hizmet, fiyat, atmosfer ve genel müşteri 
derecelendirmesi olmak üzere 5 boyutta ele 
alınarak analiz edilmiştir. 

eWOM Kavramı ve Çevrimiçi Tüketici Yo-
rumları

Kişiler tatil kararı vermeden önce gidecekleri 
yerler ve rezervasyon yaptıracakları turistik 
işletmeler (otel, restoran, alışveriş v.b.) hak-
kında bilgi toplamaktadırlar. Bu bilgi kaynak-
ları arkadaşlar, seyahat acentaları, broşürler, 

televizyon, filmler ve çeşitli rehber kitaplar 
olabileceği gibi internet de turistlerin bilgi 
edinme açısından en önemli kaynaklardan bi-
risi haline gelmiştir. Kişiler tatil içerikli inter-
net sitelerinden ve turizmle ilgili diğer siteler-
den bu bilgilere internet aracılığı ile kolay bir 
şekilde ulaşabilmekte ve bu bilgileri tatil plan-
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lamasında kullanmaktadırlar (Erol ve Hassan, 
2014:806).

En basit tanımla “tüketicilere ürün veya hizmet-
le ilgili bilgi ve görüşlerini paylaşma imkânı 
sunan bir süreç” olarak tanımlanan ağızdan 
ağıza iletişim (Word-of-Mouth / WOM) Jalil-
vand, Esfahani ve Samiei, 2011:43) ile ilgili 
pazarlama araştırmaları 1960’lara kadar uzan-
maktadır. 1960’ların ilk yıllarında WOM, ti-
cari bir kimliği olmayan kişilerin ürünler veya 
firmalar ile ilgili yüz yüze iletişim kurmaları 
olarak tanımlanmıştır. Sonrasında bu tanıma 
“resmi olmayan iletişim” ifadesi eklenmiştir 
(Buttle, 1998:242; Litvin, Goldsmith ve Pan, 
2008:459). Son dönemlerde ise hızlı yayılan 
ve sınırları olmayan bir iletişimi ifade etmek-
tedir (Litvin, Goldsmith ve Pan, 2008:459). 
Satın alma öncesinde belirlenen alternatifleri 
değerlendirme aşamasında tüketiciler, aile-
leri ve arkadaşları başta olmak üzere çeşitli 
ağızdan ağıza iletişim kanallarından yararlan-
maktadırlar (Pourabedin ve Migin, 2015:596). 
Hatta satın alma kararı öncesinde ürün ve hiz-
met seçiminde diğer tüketicilerin önerileri, uz-
manların önerilerinden daha etkili olabilmek-
tedir (Park ve Kim, 2008:401). 

İnternetin sınırları ortadan kaldırmasıyla bir-
likte bu iletişim çevrimiçi ortama taşınmıştır. 
Herhangi bir ürün veya hizmetin özellikleri 
veya satıcısı ile ilgili olarak tüketicilerin, in-
ternet temelli teknolojiler aracılığıyla resmi 
olmayan iletişim kurmaları olarak ifade edilen 

elektronik ağızdan ağıza iletişimin (Electronic 
Word-of-Mouth / eWOM) (Litvin, Goldsmith 
ve Pan, 2008:461) en eski tanımı “bir ürün 
veya firma hakkında potansiyel, mevcut veya 
eski müşteriler tarafından internet aracılığıy-
la yapılan olumlu veya olumsuz beyanlardır” 
şeklinde yapılmıştır (Henning-Thurau, Gwin-
ner, Walsh ve Gremler, 2004:39). Pazarlama 
araştırmacıları eWOM tanımlaması yaparlar-
ken viral pazarlama, interaktif pazarlama ve 
referans pazarlama terimlerini de kullanmış-
lardır (Tag-Eldeen, 2012:1).

Her geçen gün daha fazla sayıda tüketici bil-
gi edinmek için internet tabanlı tartışma fo-
rumlarını, tüketici yorum sitelerini, blogları 
ve sosyal ağları kullanmaktadır (Cheung ve 
Thadani, 2010:329). Tüketici yorum siteleri 
eWOM’un bir türü olup, bir ürün ile ilgili tü-
keticilerin internet üzerinde yaptıkları olumlu 
veya olumsuz görüşleri içermektedir. Bu tüke-
tici tabanlı bilgi, tüketiciye direkt olmayan bir 
deneyim sunmasından dolayı satın alma kararı 
üzerinde oldukça etkili olduğu açıklanmakta-
dır (Jalilvand vd., 2011:43; King, Racherla ve 
Bush, 2014:177). Çevrimiçi tüketici yorum-
larının bilgi verme ve tavsiye verme olmak 
üzere iki rolü vardır. Bilgi verme yönü daha 
çok genel olarak ürün veya hizmet bilgisi su-
narken, tavsiye verme yönü ürün veya hizmeti 
kullanan tüketicilerin önerilerini kapsamakta-
dır (Park, Lee ve Han, 2007:126; Park ve Lee, 
2008:386; Lee, Park ve Han, 2008:342; Jalil-
vand vd., 2011:43). Tüketicilerin bu tür yo-
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rumları kişisel duygu ve düşünceleri içerdiği 
için daha anlaşılır, daha samimi ve üreticinin 
sunduğu bilgiden daha güvenilir buldukları 
ifade edilmiştir (Chen ve Xie, 2008:478). 

Turizm endüstrisinin sunduğu hizmetin soyut 
olması ve önceden denenmesinin imkânsız 
olması, uçak bileti satışı ve oda rezervasyonu 
gibi getiri yönetimi sistemiyle yönetilen ve 
fiyatların anlık olarak değiştiği bazı hizmet-
lerin eş zamanlı iletişim kurmayı gerektiri-
yor olması gibi özellikler nedeniyle, turistik 
ürün ve hizmet tüketenler, ihtiyaç duyduk-
ları bilgiye erişmek için internet tabanlı ile-
tişim kanallarını tercih etmektedirler (Çetin 
ve İstanbullu Dinçer, 2014:37). Çevrimiçi 
tüketici yorumları; özellikle turistik ürün ya 
da hizmetin kalitesinin tüketilmeden anlaşı-
lamamasından dolayı oldukça önemlidir ve 
tüketiciler ilgili bir çıkarımda bulunmak üze-
re çevrimiçi tüketici yorumlarını incelemeyi 
tercih etmektedirler (Ye, Law, Gu ve Chen, 
2011:634).  

Yapılan araştırmalar tüketicilerin olumsuz 
yorumlara inanmaya eğilimli olduğunu gös-
termekte (Lerrthaitrakul ve Panjakajornsak, 
2014:144), ayrıca tüketici yorumlarının tu-
rizm endüstrisinde tüketicilerin satın alma 
kararı üzerinde olumlu etkisi olduğuna işaret 
etmektedir (Zhang, 2015:634). Litvin, Gold-
smith ve Pan (2008:461) Yeni Zelanda ve 
Avustralya’da yaptıkları araştırma sonucun-
da; turistlerin seyahatleri esnasında ve sonra-

sında yazdıkları olumsuz yorumların, olumlu 
yorumlara göre daha etkili olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Benzer şekilde Cunningham, 
Smyth, Wu ve Greene’nin (2010:3) yaptık-
ları bir araştırmaya göre; Web 2.0 alanında 
yazılan olumlu görüşlerde % 10’luk bir artı-
şın, satışları % 4,4 oranında artırabildiği ve 
olumsuz görüşlerin olumlu görüşlerden daha 
etkili olduğu tespit edilmiştir. Kim, Wang, 
Maslowska ve Malthoouse da (2016:518) 
yaptıkları bir araştırma sonucunda olumsuz 
yorumların satın alma kararını önemli düzey-
de etkilediğini ortaya çıkarmışlardır.

Çevrimiçi tüketici yorumları, tatil destinas-
yonu seçimi için bilgi kaynağı olarak en gü-
venilir elektronik ağızdan ağıza pazarlama 
formlarından birisidir. Seyahat yorumlarının 
yer aldığı başlıca web siteleri TripAdvisor, 
Yahoo Travel, Igougo ve Lonely Planet’tir 
(Browning, Fung So ve Sparks, 2013:24). 
TripAdvisor 2000 yılında kurulmuştur ve 
212 bin otel, 30 binin üzerinde destinasyon, 
74 bin dolayında turistik çekiciliği olan yer 
ile ilgili 10 milyona yakın yorumu bünye-
sinde barındırmaktadır. Kayıtlı üye sayısı 5 
milyondur ve aylık ziyaretçi sayısı yaklaşık 
25 milyondur. İçeriğinin büyük bir kısmının 
kullanıcılar tarafından oluşturulduğu TripAd-
visor.com sitesinde destinasyon, otel, turistik 
çekiciliği olan yer veya herhangi bir turistik 
ürün veya hizmet hakkında yorum ve yorum-
lara cevap yazılabilmekte ve puan verilebil-
mektedir. Bunun yanında siteye fotoğraf ve 
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video gibi multimedya elemanları veya bir ön-
ceki seyahat ile ilgili haritalar da yüklenebil-
mektedir (Miguens, Baggio ve Costa, 2008:2). 
TripAdvisor, 2012 yılında yine kullanıcısının 
gün geçtikçe arttığı sosyal bir ağ olan Face-
book ile entegre olmuştur. Facebook’taki Tri-
pAdvisor uygulaması ile kullanıcılar ziyaret 
ettikleri destinasyonları TripAdvisor haritası 
ile Facebook profillerinde işaretleyebilmekte-
dirler (Digital Tourism Business Framework 
Project, 2013). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, Kuşadası’nı zi-
yaret eden turistlerin Kuşadası’nda faaliyet 
gösteren yiyecek ve içecek işletmeleri hak-
kındaki olumsuz görüşlerini belirlemek ve bu 
görüşlerden yola çıkarak işletmelere öneriler 
sunmaktır. 

Araştırmanın Önemi 

Araştırma, bu alanda Kuşadası destinasyonun-
da yapılmış ilk detaylı çalışma olması bakı-
mından önemlidir. 

Araştırmanın Yöntemi

 Geleneksel araştırmalar ile karşılaştırıldığın-
da; çevrimiçi (online) tüketici değerlendirme-
lerinin araştırmada kullanılmasının, veriye 
kolay ulaşılabilmesi, verinin toplanmasındaki 
basitlik, tüketiciler ile doğrudan iletişim es-
nasında yaşanan sorunların bertaraf edilmiş 
olması ve dışarıdan farklı bir müdahalenin ol-

maması gibi avantajları söz konusudur (Bay-
ram, 2015:11). 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 
içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde 
temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen ve-
rileri belirli kavramlar çerçevesinde bir araya 
getirmek ve bunları okuyucunun anlayaca-
ğı bir biçimde düzenleyerek yayımlamaktır. 
İçerik analizinde, çözümleme birimi kelime-
ler olabileceği gibi; semboller, boyutlar veya 
renkler gibi görsel unsurlardan da yararlanıla-
bilmektedir (Erdem ve Gezen, 2014:24). Bu 
araştırmada çözümleme birimi olarak kelime-
ler kullanılmıştır.

Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Araştırmanın kapsamını www.tripadvisor.com 
web sitesinde yer alan ve TripAdvisor Mü-
kemmellik Sertifikası’na sahip yiyecek ve içe-
cek işletmeleri için yazılan olumsuz yorumlar 
oluşturmuştur. Araştırmanın sınırlılıkları ise;

1. TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası’na 
sahip yiyecek ve içecek işletmelerinin dâhil 
edilmesi,

2. Bu işletmelere ait yorumlardan 2 (zayıf) ve 
1 (berbat) puan alanların kullanılması,

3. 2 (zayıf) ve 1 (berbat) puan alan işletmele-
rin yalnızca İngilizce dilinde yazılmış olan 
yorumların analiz edilmesi ve

4. Söz konusu yorumların 2008 - Haziran 
2016 dönemi arasından seçilmesidir. 
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Ana Kütle ve Örneklem

Araştırmanın ana kütlesini www.tripadvisor.
com web sitesinde, hakkında yorum ve dere-
celendirme bulunan ve Kuşadası’nda faaliyet 
gösteren 249 yiyecek ve içecek işletmesi için 
yazılan yorumlar oluşturmuştur. TripAdvisor.
com 30 ülkede faaliyet göstermekte ve 21 
farklı dilde hizmet vermektedir. 2000 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş ol-
masına rağmen site trafiğinin yaklaşık % 75’i 
A.B.D. dışındaki ülkelerde gerçekleşmekte-
dir. Site, aylık 340 milyona yakın ziyaretçi 
sayısı ve oteller, restoranlar ve turistik çeki-
ciliklerle ilgili 225 milyondan fazla yorum 
ile dünyanın en büyük çevrimiçi yorum sitesi 
olarak kabul edilmektedir (Fong, Lei ve Law, 
2016:6). Sosyal medya web siteleri içerisinde 
turizm açısından Google arama motorunda en 
sık tekrar eden web sitesi TripAdvisor olup, 
site, kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edi-
len bir yorum sitesidir (Aydın, 2016:17). Ni-
tekim Dickenger’in (2011) yaptığı bir araştır-
mada müzeler ve restoranlar hakkında bilgi 
sağlayan üç farklı çevrimiçi kanal, verdikleri 
bilgilerin güvenilirliği açısından karşılaştırıl-
mıştır. Araştırma kapsamında incelenen bu 
kanallar kişisel kanal (TripAdvisor), pazar-
lama kanalı (müze veya restoranın web site-
si) ve editöryal kanaldır (Ho Chi Minh Şehir 
Turizm Bürosu’nun web sitesi). Araştırma 
sonuçlarına göre; en bilgilendirici çevrimiçi 
kanalın kullanıcı tarafından oluşturulan içeri-
ğin yer aldığı TripAdvisor olduğu tespit edil-

miştir. Ayrıca bu araştırmada TripAdvisor’da 
kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin son 
derece güvenilir olduğu ve yüksek düzeyde 
bütünlük gösterdiği belirlenmiştir. 2012 yı-
lında PhocusWright’ın yaptığı bir araştırmaya 
göre de, internet kullanıcılarının % 87’si Tri-
pAdvisor’daki yorumların karar vermelerinde 
yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, % 
74’ü deneyimlerini paylaşmak istedikleri için 
yorum yazdıklarını ve % 5’i daha çok olum-
suz yorumları incelediklerini ifade etmişlerdir 
(Tourism e-Kit, 2013). Munar ve Jacobsen 
(2013) Danimarkalı ve Norveçli 405 katılımcı 
ile gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucunda 
ise TripAdvisor gibi çevrimiçi yorum siteleri-
nin güvenilirlik konusunda en yüksek skoru (4 
üzerinden 2.4) elde ettiğini ortaya çıkarmışlar-
dır. 12 kişilik odak grup görüşmesi şeklinde 
yürütülen bir başka araştırmada da katılımcılar 
TripAdvisor’daki yorumların inanılır ve güve-
nilir olduğunu açıklamışlardır (Clare, Wright, 
Sandiford ve Caceres, 2016:15).

Araştırmanın örnekleminde ise TripAdvisor 
Mükemmellik Sertifikası’na (Certificate of 
Excellence) sahip olan 30 yiyecek ve içecek 
işletmesinden 26 tanesi için İngilizce olarak 
yazılmış, 2 (zayıf) ve 1 (berbat) puan almış 
337 adet yorum yer almıştır. TripAdvisor 
Mükemmellik Sertifikası en az 12 aydır Tri-
pAdvisor.com sitesinde listelenen ve 5 üzerin-
den en az 4 puana ulaşmış işletmelere veril-
mektedir (TripAdvisor, 2016). Zaman kısıtı, 
TripAdvisor üzerinde çok sayıda yiyecek ve 
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içecek işletmesi olması ve her bir işletme için 
çok sayıda yorum yapılmış olması nedenle-
riyle yalnızca Kuşadası’nda faaliyet gösteren 
ve TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası’na 
sahip yiyecek ve içecek işletmeleri  örnekle-
me dahil edilmişlerdir. Ayrıca TripAdvisor 
Mükemmellik Sertifikası olmayan 12 aydan 
daha kısa süredir TripAdvisor web sitesinde 
listelenen yiyecek ve içecek işletmeleri için az 
sayıda yorum ve değerlendirme yazılmış ola-
bileceği düşünülmüş ve yeterli veri elde etme 
olasılığının düşük olacağına karar verilmiştir.

Veri Toplama Yöntemi

Araştırmada, veri toplama aracı olarak dokü-
man analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu 
çalışmada veriler Tripadvisor web sitesinde 
oluşturulan çevrimiçi tüketici yorumları kulla-
nılarak toplanmıştır. Verilerin elde edildiği yo-
rumlar 2008 yılından 2016 yılı Haziran ayına 
kadarki dönem arasından seçilmiştir. TripAd-
visor web sitesinde bir yiyecek ve içecek iş-
letmesiyle ilgili yorum yazan kişinin cinsiyeti, 
milliyeti ve yorumu yazdığı tarih görülebil-
mektedir. Yanı sıra, kişinin işletmeye verdiği 
puan ile detaylı yorumuna ulaşmak da müm-
kündür. Veriler 1-31 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında toplanarak analiz edilmişlerdir.

BULGULAR

Demografik Özellikler

337 adet yorum yazan kullanıcıların 133’ü 
kadın, 119’u erkek olup, 85 kullanıcının cin-

siyeti tespit edilememiştir. Bunun nedeninin 
kullanıcı isimlerinin ve profil fotoğraflarının 
bir cinsiyeti çağrıştırmamasından kaynaklan-
dığı söylenebilir. Yorumlar ağırlıklı olarak 
2014 ve 2015 yıllarına aittir. Yorum yazan-
ların 99’u İngiliz, 95’i İrlandalıdır. Kuşadası 
Ticaret Odası’nın 2015 yılı Turizm Analizi 
Raporu’na göre (KUTO, 2015) 2014 yılında 
Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin % 7.06’sı 
İngiliz ve % 0.29’u İrlanda’dan gelen ziyaret-
çilerden oluşmaktadır. TripAdvisor Mükem-
mellik Sertifikası’na sahip yiyecek ve içecek 
işletmeleri için yorum yazan kullanıcıların 
198’i işletmelere 1 puan ve 139’u ise 2 puan 
vermiştir.

Yiyecek ve İçecek İşletmeleriyle İlgili Yazı-
lan Yorumlara İlişkin Bulgular

Kuşadası’nda faaliyet gösteren ve TripAdvi-
sor Mükemmellik Sertifikası’na sahip yiyecek 
ve içecek işletmeleriyle ilgili zayıf (2) ve ber-
bat (1) değerlendirmesi yapan kullanıcıların 
yorumlar 6 farklı boyut altında değerlendiril-
miştir. Bu boyutlar yemek, personel, fiyat, ser-
vis, atmosfer ve temizliktir. 

Yapılan içerik analizi sonucunda toplam 337 
yorum belirlenmiştir. Yorumların Boyutlara 
göre dağılıma bakıldığında; yemek boyutu-
nun ilk sırada yer aldığı (f: 222), ikinci sırada 
personel ile ilgili değerlendirmelerin olduğu 
(f: 146) ve üçüncü sırada fiyat boyutunun (f: 
113) bulunduğu tespit edilmiştir.  Söz konusu 
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boyutların ardından gelen boyutlar ise servis 
(f: 95), atmosfer (f: 17) ve temizliktir (f: 14).

Araştırmada yiyecek ve içecek işletmelerine 
ait yorumlarda yukarıda sayılan altı boyut 

için en sık kullanılan kelimeler incelenmiştir. 
Tablo 2’de bu kelimelerin frekansları veril-
miştir.

Tablo 2. Yorumlarda En Sık Kullanılan Kelimelerin Frekansları

Yemek Personel Fiyat Servis Atmosfer Temizlik

Berbat
n:70

İlgisiz
n:62

Çok pahalı
n:113

Yavaş
n:42

Gürültülü
n:13

Çok kötü 
n:14

Çok kötü
n:37

Kaba
n:34

Kötü
n:41

Çok kalabalık 
n:4

Kötü
n:34

Çok ısrarcı
n:22

Berbat
n:8

Sıradan
n:31

Fazla cana yakın
n:15

Korkunç
n:4

Soğuk geldi
n:18

Suratsız
n:8

İyi değil
n:15

Berbat
n:3

Korkunç
n:8

Terbiyesiz
n:2

Tatsız
n:3

Porsiyonlar çok küçük
n:3

Porsiyonlar çok büyük
n:3

Yorumlar için yapılan inceleme sonucunda 
yukarıdaki tabloda belirtilen kriterlere ait de-
ğerlendirmelere ilişkin bazı ifadelerin dikkat 
çektiği görülmüştür. Kullanıcıların yiyecek ve 
içecek işletmelerinde yaşadıkları deneyimleri 
ifade etmek için kullandıkları kelime ve cüm-

lelerde ön plana çıkanlar örnek olması bakı-
mından aşağıda verilmiştir.

Sipariş edilen ve servis edilen yemekle-
ri “kötü” olarak nitelendiren yorumlarda; 
“kuru”, “kalitesi düşük”, “et sert”, “lez-
zetsiz”, “baharatsız”, “çok tuzlu”, “zayıf”, 
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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“soslar kötü”, “salata sossuz”, “iyi pişme-
miş”, “yanmış”, “az pişmiş”, “aşırı yağlı”, 
“çok sulu” ifadeleri, yemekleri “çok kötü”, 
“berbat” ve “korkunç” olarak nitelendiren 
yorumlarda; “iğrenç”, “yenecek gibi değil”, 
“mide bulandırıcı”, “midem bozuldu”, “has-
talandım”, “zehirlendim”, “fast food resto-
ran daha iyidir”, “tavuk şiş yerine şiş üstün-
de tavuk göğüs geldi”, “resmen çöp”, tavuk 
kanatları kediye verdik, o bile yemedi”, “hiç 
pişmemiş”, “çok pişmiş, hatta yanmış”, “bif-
tek resmen kanlıydı”, “makarnanın tadı tere-
yağlı ekmek gibiydi”, “balık çorbası yerine 
yoğurtlu bir çorba getirdiler ve balık çorbası 
olduğu konusunda ısrar ettiler”, “eti çiğne-
mek imkânsız”, “biranın yanında gelen atış-
tırmalık için söyleyecek söz bulamıyorum”, 
“salata çöpe benziyordu” ifadeleri; yemek-
leri “sıradan” olarak nitelendiren yorumlarda 
ise; “hiçbir özelliği yok” ve “yavan” ifadele-
ri dikkat çekmiştir.

Yiyecek ve içecek işletmelerinde çalışan per-
soneli “kaba” olarak nitelendiren yorumlar-
da: “yemeğin tam pişmediğini söylediğimizde 
bize inanmadı ve özür dilemedi”, “yemeği 
beğenmediğimiz için tabağımızdakilere do-
kunmadığımızı görünce bizi tersledi”, “free 
wifi olduğu için wifi şifresi istediğimizde 
vermek istemedi, ısrar edince suratı asıldı”, 
“başlangıç istemedik diye garsonun suratı 
asıldı ve bir daha gülmedi”, “birbirleriyle 
çok yüksek sesle konuşuyorlar”, “yemek sı-
rasında sürekli bölüp bizimle sohbet etmeye 

çalıştı”, “üzerime içecek döktü ve özür di-
lemedi”; personeli “fazla cana yakın” 
olarak nitelendiren yorumlarda; “sadece ba-
yanlarla ilgilenmeye meyilli”, “kızımla aşırı 
şekilde ilgilendi”, “sürekli kızımın etrafında 
dolandı” ifadeleri; personeli “çok ısrarcı” 
olarak nitelendiren yorumlarda; “kapıda du-
ran görevli resmen bizi içeri sürükledi”, “siz 
ne olduğunu anlamadan kapıdaki garsın sizi 
içeri çekip masaya oturtuyor”, “bizi zorla 
içeri soktular”, kapıdaki garson bizi içeri 
tıktı”, “kapıdaki eleman restorana girmeniz 
için adeta taciz ediyor” ifadeleri; persone-
li “ilgisiz” olarak nitelendiren yorumlarda; 
“garsonlar sadece devamlı gelen müşteriler-
le ilgileniyorlar”, “üst katta oturduk ve res-
men bizi unuttular”, “sipariş geldikten sonra 
tekrar kimse ilgilenmedi, bir şey isteyip is-
temediğimizi sormadı”, “sipariş getirdikten 
sonra kapıda durup içeri müşteri çekmeye 
çalışıyorlar”, “restorana girdikten sonra si-
pariş almaları için çok bekledik, geldiğimi-
zi fark etmediler bile” ifadeleri; personeli 
“berbat” olarak nitelendiren yorumlarda; 
“yanımızda sigara içti”, “gömleğini çıkardı 
ve iğrenç şekilde dans etti”, “kendi araların-
da gülerek dans ettiler”, “personel tam bir 
palyaço” ifadeleri oldukça dikkat çeken ifa-
deler oldukları belirlenmiştir.

Fiyat boyutunda “çok pahalı” ifadesi kullanı-
lan yorumlarda “porsiyona göre çok pahalı”, 
“fiyatlar çok yüksek” “Kuşadası’nda daha 
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iyi yerlerde daha ucuza yemek yemek müm-
kün” ifadeleri dikkat çeken ifadelerdir.

Yapılan servisi “yavaş” olarak nitelendiren 
yorumlarda; “siparişimizi çok bekledik”, 
“yemek çok geç geldi”, “yemeğin gelmedi 1 
saat sürdü”, “başlangıçların gelmesi 45 da-
kika sürdü”, “siparişimi 3 kez hatırlattım”, 
“hesabın gelmesi 45 dakika sürdü”, “sipa-
rişimizin gelmesi asırlar sürdü”, “bir bira-
nın gelmesi 35 dakika sürdü” ifadeleri; 
servisi “kötü” olarak nitelendiren yorumlarda; 
“siparişimiz yanlış geldi”, “siparişimiz eksik 
geldi”, “yemeklerimiz aynı zamanda gelme-
di”, “servis kalitesi düşüktü”, “servis tam bir 
kaostu”, “menüdeki en pahalı yemeği tavsiye 
ettiler”, “yemeğime baharat ve domates iste-
medim, aksine domatesli ve baharatlı geldi”, 
“içeceklerimiz yanlış geldi”, “servis tepsileri-
ni başımızın üstünden geçirerek taşıyorlardı, 
çok tedirgin ediciydi” ifadeleri; servisi “ber-
bat” ve “korkunç” olarak nitelendiren yorum-
larda “kadeh şarap istedim, şişe getirdiler ve 
adisyona yazdılar”, “şişe bira istedik, fıçı 
bira geldi”, “6 kişilik siparişin 2 tanesini 3 
kez yanlış getirmeyi başardılar”,  “menünün 
gelmesini 15 dakika bekledik, gelince de ince-
lememize fırsat vermeden sipariş istediler ve 
resmen bağırdılar” ifadeleri de dikkat çeken 
ifadeler arasındadır.

Atmosfer boyutunda “müzik çok gürültülü” 
ifadesi kullanılan yorumlarda “canlı müzik 
çok gürültülü”, “müzik yayını çok yüksek” 

ifadeleri dikkat çekmiştir. Atmosfer konusun-
da ayrıca “çok kalabalık” ifadesi kullanılan 
yorumlarda “restoran aşırı kalabalık”, “ma-
salar dip dibe ve sohbet etmek mümkün değil” 
ifadeleri dikkat çekerken; temizlik boyutunda 
“çok kötü” ifadesi kullanılan yorumlarda “tu-
valet çok pis”, yemek servis edilen ahşap ta-
baklar çok pis”, “duvarlar çok pis” ifadeleri 
öne çıkan ifadeler olarak görülmüştür.

Yorumlar değerlendirilirken müşterilerin hiz-
met aldıkları yiyecek ve içecek işletmelerin-
deki genel değerlendirmeleri de dikkate alın-
mış olup, bu konuda ön plana çıkan ifadele-
rin ise; “asla tekrar gitmem”, “asla tavsiye 
etmem”, “kesinlikle uzak durun”, “koşarak 
uzaklaşın”, “gitmeden önce 2 kez düşünün”, 
“Kuşadası’nda daha iyi yerler var”, “eskiden 
daha iyiydi”, “turist tuzağı”, “Türkiye’de ye-
diğimiz en kötü yemek”, “Türkiye’de gittiği-
miz en kötü restoran”, “memnuniyetsizliğimi-
zi belirttiğimizde üstüne bir de fırça yedik”, 
“eğer şikâyet ederseniz eşiniz ve çocukları-
nızın önünde yumruk yemekle tehdit edilirsi-
niz”, “TripAdvisor’da nasıl sıralamaya gir-
diğini anlamak mümkün değil” şeklinde ifade 
edildikleri görülmüştür.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Turizm endüstrisinde birbirinden farklı nite-
liklere sahip pek çok işletme bulunmaktadır. 
Bu işletmeler içerisinde ilk akla gelenler ko-
naklama işletmeleri olmasına rağmen yiyecek 
ve içecek işletmelerinin ayrı bir önemi vardır. 
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Zira yemek yeme ihtiyacı süreklilik gösteren 
ve mutlaka karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. 
Her ne kadar yiyecek ve içecek işletmelerine 
bu en temel ihtiyaç için gidilse de işletmenin 
atmosferi, sunduğu hizmet, personelin davra-
nışı ve mekânın temizliği; en az yemeklerin 
kalitesi kadar müşteri memnuniyetini etkile-
yen önemli faktörler olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bununla birlikte internet tabanlı sosyal 
platformların gelişmesi, ağızdan ağıza pazar-
lamanın bu platformlara taşınmasına zemin 
hazırlamıştır. Tüketiciler artık herhangi bir 
ürün veya hizmetle ilgili memnuniyet veya 
memnuniyetsizliklerini yalnızca yakın çevre-
leriyle paylaşmakla kalmamakta; ürün veya 
hizmeti satın aldıkları işletmeler için sosyal 
platformlarda puanlar vererek ve yorumlar 
yazarak dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 
binlerce tüketicinin satın alma ve ziyaret etme 
kararlarını etkileyebilmektedirler. 

Bu araştırmada Kuşadası’nda faaliyet göste-
ren ve TripAdvisor web sitesinden Mükem-
mellik Sertifikası almış yiyecek ve içecek 
işletmelerine 2 (zayıf) ve 1 (berbat) puan ve-
rilmiş İngilizce dilinde yazılan yorumlar ince-
leme konusu yapılmıştır. Örneklemde yer alan 
işletmeler için yazılan yorumlar literatürde 
öne çıkan personel, servis, yemek, fiyat, te-
mizlik ve atmosfer olmak üzere altı temel bo-
yut açısından değerlendirilmiştir. Söz konusu 
yorumlarda yemek boyutunun diğer boyutlara 
kıyasla daha fazla değerlendirme konusu ya-
pıldığı belirlenmiştir (f: 222). Bu sonuç önce-

ki araştırmaların sonuçlarıyla tutarlılık göster-
mektedir (Heung, 2002; Namkung ve Jang, 
2007; Liu ve Jang, 2009; Zhang v.d. 2010; 
Pantelidis, 2010 ve Mhlanga, 2015). Ayrıca 
yiyecek ve içecek işletmelerinde çalışan per-
sonelin tutumu, değerlendiriciler için bir diğer 
önemli kriter olarak belirlenmiştir (f: 146). Bu 
sonuç da önceki araştırmaları (Heung, 2002; 
Pantelidis, 2010) destekler niteliktedir. Turist-
ler için bir başka değerlendirme kriteri ise fi-
yattır (f: 113). Önceki araştırmalarda da fiyat 
kriterinin, yiyecek ve içecek işletmelerinin de-
ğerlendirilmesinde önem taşıdığı görülmüştür 
(Koo v.d., 1999; Baek v.d., 2006; Pantelidis, 
2010; Lei ve Law, 2015 ve Kim v.d. 2016). 
İşletmelerde sunulan hizmet kalitesi, işletme-
nin atmosferi ve temizliği de işletmelerin de-
ğerlendirildiği diğer kriterler arasındadır. Bu 
kriterlerin diğer çalışmalarda da belirlendiği 
anlaşılmıştır (Koo v.d., 1999; Heung, 2002; 
Baek v.d., 2006; Namkung ve Jang, 2007; 
Pantelidis, 2010; Zhang v.d., 2010, Mhlanga, 
2015 ve Kim v.d. 2016).

Ayrıntılı olarak ele alındığında, yorum yazan 
kullanıcılar; yiyecek ve içecek işletmelerinde 
çalışan personelin kaba, ısrarcı ve kadın müş-
terilere karşı fazla cana yakın olduklarını; su-
nulan hizmetin genel olarak yavaş olduğunu 
ve siparişlerin yanlış ve/veya eksik getirildiği-
ni; ayrıca yemek kalitesinin düşük, yağlı, ba-
haratsız ve tatsız, et yemeklerinin kuru ve sert-
liğini dile getirmişlerdir. Hatta bazı yemekle-
rin yenemeyecek kadar kötü olduğunu ve bazı 
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yemeklerden rahatsızlandıklarını da vurgula-
mışlardır. Diğer yandan fiyatların Kuşadası’na 
göre yüksekliğinden şikâyet eden katılımcılar 
da bulunmaktadır. Tuvaletlerin çok kirli olma-
sı ve yayınlanan müziğin çok gürültülü yayın-
lanması da dile getirilen önemli olumsuz yo-
rumlar arasındadır.

Kuşadası, Türkiye turizm endüstrisinde önem-
li bir yere sahiptir. Yapılan yorumlar dikkate 
alındığında, yiyecek ve içecek işletmelerine 
yukarıda detaylandırılan olumsuzlukları gi-
dermek için önemli görevler düşmektedir. 
Bunlar arasında; personel ile ilgili yorumlara 
daha fazla önem verilmesi gerektiği düşünül-
mektedir. Zira personel işletmenin yüzüdür ve 
personelin misafirlerle olan diyaloğu işletme-
nin imajını önemli ölçüde etkilemektedir. İş-
letmelerde çalışan her kademedeki personelin 
yabancı dil ve misafirlerle iletişim konuların-
da eğitim alması gerekliliği göz ardı edilme-
melidir. Mutfak ve servis bölümlerinde çalışan 
personelin mesleki eğitimleri almış olmaları 
da önemsenmelidir. Özellikle farklı ülke mut-
faklarına ait yemeklerin sunulduğu işletmeler-
de mutfak çalışanlarının söz konusu ülke mut-
fakları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim 
almış olmaları beklenir. Ekonomik kriz ve ta-
sarruf tedbirleri nedeniyle az sayıda personel 
istihdam eden işletmelerde hizmetin yavaşlı-
ğı ve siparişlerin yanlış veya eksik sunulma-
sı gibi hatalar, misafirlerin memnuniyetsizlik 
yaşamasına neden olmaktadır. Hijyen ise yi-
yecek ve içecek işletmelerinde dikkat edilmesi 

gereken en önemli husustur. Sağlığı olumsuz 
yönde etkileyecek koşullarda yemek üretimi 
ve sunumu, telafi edilemeyecek sonuçlar do-
ğurabilmektedir. Tüm bu tedbirlere ek olarak, 
işletmelerde tuvaletlerin ve kullanılan her 
türlü ekipmanın temiz olması da gerekmek-
tedir. Özellikle işletmenin yoğunluk yaşadığı 
gün ve saatlerde tuvaletlerin daha sık kontrol 
edilip temizlenmesi bir zorunluluktur. Her ne 
kadar sunulan menüdeki yemeklerin fiyatları, 
işletmenin kendi fiyat politikasına bağlı olarak 
belirleniyor olsa da benzer menüleri sunan di-
ğer işletmelerle büyük fiyat farklılıkları olma-
masına dikkat edilmesi, müşteri memnuniyeti 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca genellikle 
işletme sahipleri elde edecekleri ciroyu önem-
semeleri nedeniyle işletmedeki masa sayısını 
olması gerekenden fazla bulundurmayı sorun 
etmezken, bu uygulama misafirler açısından 
oldukça önemli bir unsur olabilmektedir. Ma-
saların yerleşimi, oturma düzeni misafirlerin 
kendilerini rahat hissedebilecekleri kadar bir-
birinden uzak ve servis akışını yavaşlatmaya-
cak kadar da yakın olmalıdır. 

Bu araştırmada nitel desenli bir yöntem kul-
lanılarak hizmet alan müşterilerin çevrim içi 
yorumları üzerinden bir değerlendirme yapıl-
mıştır. Her ne kadar TripAdvisor gibi global 
yorum platformlarına gönderilen değerlendir-
meler görece titiz bir kontrol sürecinden geçi-
rilerek yayınlansa da, yine de bazı yorumların 
kasıtlı ya da yönlendirici olma ihtimali göz 
ardı edilmemelidir. Bu husus bu araştırmanın 
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önemli kısıtlarından birisidir. Dolayısıyla ge-
lecek araştırmalarda içerik analizi ile birlikte 
müşteriler ile görüşmeler yaparak ya da nicel 
araştırma desenlerinden yararlanılarak ince-
lenen yorumlardan elde edilen bulguların ge-
çerliliğini sorgulamak yararlı olacaktır. Araş-
tırma, Kuşadası bölgesinde faaliyet gösteren 
yiyecek ve içecek işletmelerine ilişkin özet bir 
değerlendirme yapması bakımında önemlidir. 
Gelecek araştırmalarda TripAdvisor’da liste-
lenen ve Mükemmellik Sertifikası’na sahip 
olmayan diğer işletmeler için yapılan değer-
lendirmeler ve yazılan yorumların da analiz 
edilmesi, Kuşadası bölgesi için genel bir du-
rum değerlendirmesi yapılmasını mümkün 
kılacaktır. Diğer yandan Türkiye’nin farklı 
destinasyonlarında faaliyet gösteren yiyecek 
ve içecek işletmeleri için yazılan yorumların 
incelenmesi de düşünülebilir. Böylece Kuşa-
dası’ndaki yiyecek içecek işletmelerinin mev-
cut durumunu rekabet yeterliliği açısından di-
ğer destinasyonlarla karşılaştırmak mümkün 
olabilecektir. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance:  Web 2.0, a term drawing attention in the Internet media, has be-
come a crucial tool directing users to create their own content instead of companies’ attempts. 
Internet allows consumers to report honestly the weaknesses or strengths of the product or ser-
vice. In essence, online reviews, as the new type of information source to choose destination for 
holiday, is considered as one of the most reliable electronic mouth-to-mouth marketing form. 
Reviews, comments, and suggestions about products or services expressed by consumers have 
potential to influence other users’ purchasing decision. Consumers, however, do not only pay 
attention to the opinions and thoughts of the users in their surroundings to meet their eating and 
drinking needs, which is one of the most basic physiological needs, but rather mobile apps on 
smart phones and consumer appraisal sites on the Internet are able to collect information about 
any food and beverage business they are likely to go to, as well as to the comments and recom-
mendations of other consumers who have experienced the product and service of that business 
user earlier. The study is of importance, because of the few researches conducted in this area, 
especially in the national literature, and is the first in-depth research that analyzed negative 
consumer reviews pertaining to food & beverage (F & B) enterprises run in Kuşadası. Purpose: 
The primary aim of this study is to determine the negative reviews about the F & B enterprises 
in Kuşadası, then to make suggestions to owners in the light of the results. Scope: TripAdvisor.
com is known well as the most important online review web site in tourism industry. There are 
trustworthy reviews written by real users and large part of the content of the web site is made 
by those. It is possible to write reviews about product or service and rate them. In this regard, 
scope of the study involved negative reviews on the www.tripadvisor.com for F & B enterprises 
that have Trip Advisor Excellence Certificate. Limitations: In this study, online reviews were 
analyzed using a qualitative method approach, content analysis. Although the ratings submitted 
to the global online portals such as TripAdvisor are subject to rigorous control, the possibility of 
deliberation of the reviews or comments should not be overlooked. Additionally, only negative 
reviews were analyzed rather than positive or neutral comments. Finally, despite the fact that 
Kuşadası is one of the most important destinations in Turkey, only enterprises run in Kuşadası 
were involved in the study sample. Method: Content analysis which is one of the qualitative 
research methods was used. The target population involved 249 F & B enterprises in Kuşadası, 
of which have online comments and ratings on www.tripadvisor.com. Sample included 30 F & 
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B enterprises that have TripAdvisor Certificate of Excellence. Three hundred and thirty-seven 
negative reviews, selected from poor (rated 2) and terrible (rated 1) travel reviews, in English, 
and dating back to 2008 were analyzed from the reviewed twenty-six enterprises. Findings: 
Reviews were categorized into six groups: food, staff, price, service, atmosphere and cleanli-
ness. Content analysis show that food is in the first place (f: 222) in which ‘terrible’ is the most 
mentioned word (f: 70), while staff is in the second (f: 146) (‘apathetic’ f: 62), and price is in the 
third place (f: 113) (‘very expensive’ f: 113) followed by service (f: 95) (‘slow’ f: 42), atmosp-
here (f: 17) (‘noise’ f: 13), and cleanliness (f: 14) (‘awful’ f: 14). Conclusion: In this study, 
negative reviews in English indicating the ratings as poor and terrible were content analyzed. 
To do so, reviews were categorized into six groups of which discussed in the literature. We fo-
und that food had more evaluated dimension than the others. This is consistent with the results 
of previous studies (Heung, 2002; Namkung and Jang, 2007; Liu and Jang, 2009; Zhang et al., 
2010, Pantelidis, 2010 and Mhlanga, 2015). In addition, the attitude of the staff seems to be 
another important criterion for reviewing customers. This also supports previous research (He-
ung, 2002, Pantelidis, 2010). Another criterion is of price. In previous research, it seemed to be 
crucial in the evaluation of food and beverage businesses (Koo et al., 1999, Baek et al., 2006, 
Pantelidis, 2010, Lei and Law, 2015 and Kim et al.2016). The service quality, the atmosphere 
of business and the cleanliness have other criteria which were also identified in other studies 
(Koo et al., 1999, Heung, 2002, Baek et al., 2006, Namkung and Jang, 2007, Pantelidis, 2010; 
Zhang et al., 2010, Mhlanga, 2015 and Kim et al., 2016). Kuşadası is one of the most important 
destinations in Turkey. Thus, considering the reviews comments and interpretations, food and 
beverage enterprises are supposed to have important tasks to overcome the problems detailed 
in the study.
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E-TİCARET ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI: BİR 
SINIFLANDIRMA ÖNERİSİ VE GÜNCEL LİTERATÜR TARAMASI (1)

E-COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS: A PROPOSAL FOR 
CLASSIFICATION AND AN UPDATED LITERATURE REVIEW

Ali İhsan BOYACI1, Kasım BAYNAL2

1-2 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Elektronik ticaret (ET), özellikle internet gibi 
elektronik bir ağ üzerinden bilgi transferini içeren 
herhangi bir iş tipi için kullanılan bir terimdir. ET, 
malları ve hizmetleri zaman veya mesafe sınırı 
olmaksızın geleneksel ticarete göre daha ucuz daha 
hızlı ve uygun bir şekilde takas etme imkânı sağla-
dığı için hacmi geçtiğimiz on yılda hızlı bir şekilde 
artmıştır. ET işletme araştırmaları konusunda önemli 
bir alan olmasına rağmen bu alanda sadece birkaç 
literatür taramasının olduğu ve bunlarında neredeyse 
hiçbirinin güncel olmadığı görülmektedir. Bu çalış-
mada ET çalışmaları için bir sınıflandırma çerçevesi 
sunularak güncel bir literatür taraması yapılmıştır. 
Çalışma kapsamında elektronik veri tabanları ve basılı 
kaynaklardan yararlanılarak çok sayıda yayın analiz 
edilmiştir. İncelenen bütün çalışmalar önerilen sınıf-
landırma çerçevesine göre sınıflandırılmıştır. Sonuç 
olarak ET ile ilgili oldukça geniş bir alanda artan sayıda 
çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmanın 
ET ile ilgilenen araştırmacılara yardımcı olması ve 
bu alana daha fazla ilgi uyandırması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret Çalışmaları, 
Güncel Literatür Taraması, Sınıflandırma

Abstract: Electronic commerce (EC) is a term for 
any type of business, or commercial transaction that 
involves transfer of information across an electronic 
network, primarily the Internet. EC volume has ex-
panded rapidly over the past decade because it allows 
consumers to exchange goods and services with no 
barriers of time or distance and it is often faster, cheaper 
and more convenient than the traditional methods of 
commerce. EC is an area of importance in the field 
of business research, but there have been only few 
literature review on this area, and hardly any of them 
are recent study. In this paper, an updated literature 
review and classification framework for EC research 
is presented. The study is based on the analysis of a 
large number of publications using various electronic 
journal databases and printed journals. The reviewed 
papers are classified according to proposed classifi-
cation framework. The results demonstrate that an 
increasing quantity of EC research has been conducted 
for a wide range of areas. It is to be hoped that this 
study will be helpful for anyone interested in EC as 
a source and arouse more interest.

Key Words: Electronic Commerce Studies, Updated 
Literature Review, Classification

A C E D

Doi: 10.17369/UHPAD.2016923644

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

International Refereed Journal of Marketing and Market Researches



24

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık  – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 9 Yıl:2016
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Season Issue: 9 Year: 2016
JEL CODE: C14-L14-L81 ID:80 K:100

ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

INTRODUCTION

The rapid developments in the communica-
tion technologies result in crucial transfor-
mations in human life. One of these trans-
formations is related to the changes in shop-
ping styles. Along with the improvements in 
the internet, online shopping has been more 
popular among users. Consumers can shop 
from online stores that allow them to shop 
without physically going into shops (Dündar 
et al., 2007). Nowadays, the internet has been 
an essential business platform for the trade of 
products between organizations and consum-
ers and even between consumers themselves 
(Kang et al., 2016; Corbitt et al., 2003).

With EC, companies can have a competitive 
advantage by accomplishing just in time pro-
duction and distribution. EC can be basically 
defined as the production, promotion, selling 
and distribution of products and services in an 
online environment. Besides, EC can also be 
defined from several different aspects as fol-
lows (Turban and King, 2003: 5-15; Ngai and 
Wat, 2002).

Communication aspect: EC is the distribu-
tion of products, services, information or pay-
ments via computer networks or any other 
electronic environment.

Business process aspect: EC is the usage of 
the technology by the automation of process 
and work-flows of companies. 

Service aspect: EC is a tool helping compa-
nies, consumers or managements to decrease 
their costs while increasing the speed and 
quality of a service.

Online aspect: EC is the buying and selling of 
products or information with the help of the 
internet or other online services.

Considering the characteristics of its business 
operations, EC can be classified under five 
categories (Kang et al., 2016; Wu and Chou, 
2001; Duffy and Dale, 2002; Wu and Hisa, 
2004).

Business-to business (B2B): B2B EC, also 
known as inter-enterprise commerce, consists 
of the trade between companies by using the 
internet or computer networks.

Business-to consumer (B2C): B2C EC is de-
fined as the selling of products or services 
into the general public which is the most at-
tractive trade through the internet. Online 
insurance and banking can be counted under 
this category.

Consumer-to-consumer (C2C): C2C EC 
which is defined as the electronic trade be-
tween consumers is very similar to the retail 
market. This kind of EC consists of the trade 
of second-hand products. sahibinden.com is 
one of the examples for this category.

Consumer-to-business (C2B): C2B EC con-
sists of a bidding process in which consum-
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ers announce a project and the budget while 
companies make their bids for that project. 
After that, a company is selected by the con-
sumer after examining the bids. 

Business to government (B2G): In B2G EC, 
businesses sell their products and informa-
tion to governments or government bodies 
through the usage of online transactions. An 
example of B2G is the applications and fol-
low-up of government auctions through the 
internet.  

The interest through EC has been increasing 
day by day because it allows an unlimited 
freedom to choose the products and shopping 
style as well as a 24-hour e-trade environ-
ment. Additionally, it provides products and 
services quickly and informs from the newest 
products and services. Besides, entrepreneurs 
are interested in with this type of business 
since it is more profitable compared to the 
classical trade due to smaller costs of storage, 
transportation, and personnel. 

The rapid increase in EC, which is realized 
through the internet and computer networks, 
has attracted academics as well as entrepre-
neurs. Many academics from different disci-
plines has been questioning why consumers 
want to make online shopping, how much 
they trust to online stores and what this trust 
is based on (Chaparro-Peláez et al., 2016). 
In addition, many academics study the infra-

structure and reliability of electronic payment 
systems used in EC.   

Aim

In the study, by emphasizing the subjects and 
application areas of various papers, the cur-
rent and future trends are identified. There-
fore, it is aimed to widen the horizons and 
provide a road map to entrepreneurs, academ-
ics and executives interested in EC.   

Scope

Research has involved a total of more than 90 
paper from different journals. Published ar-
ticles and conference proceeding papers was 
taken into consideration in this research.

Method

In this research, papers were searched from 
various databases like ABI Complete, Science 
Direct using “electronic commerce”, “e-com-
merce” “electronic business” “e-business” 
and “internet commerce” keywords. After an 
elimination process they were categorized ac-
cording to classification framework.

Constraints of the Study

Taking into consideration the time, reviewed 
paper number was limited to 92.

The study comprises four sections. In the first 
section, the purpose of the study is empha-
sized along with the definitions related to 
EC. In the second section, we design a clas-
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sification framework to categorize the studies 
and explain these categories in more detail. 
In the third section, the studies are classified 
according to this framework and several sta-
tistical results are obtained and analysed. The 
last section gives a small summary and em-
phasize the most important findings.

RESEARCH METHODOLOGY

Considering various research interests in EC 
such as application areas, technological infra-
structure, and public policy, it is clear that EC 
researches cannot be classified in a narrow 
scope. Today, EC studies are published in 
various journals by researchers from differ-
ent disciplines. For instance, while researches 
from engineering disciplines are interested in 
EC’s technological infrastructure, researches 
from social disciplines dealing with public 
policy subjects of EC such as loyalty and trust. 
For this reason, various databases including 
publications in a variety of disciplines, espe-
cially ABI Complete, Taylor & Francis On-
line Journals, Science Direct, Springer Link 
Journals, Wiley Online Library Journals were 
examined.

Published articles in journals and conference 
proceeding papers was taken into consider-
ation in this literature review. Master’s and 
doctoral theses, books and articles publica-
tion process of which has not yet ended were 
excluded. This survey was performed using 
“electronic commerce”, “e-commerce” “elec-

tronic business” “e-business” and “internet 
commerce” keywords. Papers from a large 
number of journals including International 
Journal of Electronic Commerce, Journal of 
Business Research, Information & Manage-
ment and Decision Support Systems were 
covered. The full text of the articles was ex-
amined and those articles that were not ex-
actly related to EC in terms of content were 
eliminated.

CLASSIFICATION FRAMEWORK

A classification framework which is shown in 
Figure 1 is constructed for EC studies. This 
framework is based on literature review, stud-
ies of existing classification schemes of Ngai 
and Wat (2002) and Turban et al. (2000) and 
other schemes built in studies of Alavi and 
Carlson (1992) and Barki et al. (1993). EC 
literature is classified in 4 main categories as 
Case and Applications, Technological Infra-
structure, Public Policy and Others.

Case and Applications (CA);

Case and applications category includes pay-
ment system, inter-organizational applica-
tions, training, advertising, retailing, finan-
cial services sub categories.

Payment Systems (PS)

Electronic payment (EP) covers the payment 
methods for online shopping. The most com-
mon forms of EP system are online credit 
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card transaction, electronic wallet, electronic 
cash, online stored value systems, digital ac-
cumulating balance systems, digital check-
ing payment systems and wireless payment 
systems (Treiblmaier et al., 2006; Junadi and 
Sfenrianto, 2015).

Inter-organizational Applications (IOA)

This covers applications made among several 
business partners such as electronic data inter-
change, electronic funds transfer and supply 
chain management (Ngai and Wat, 2002).

Training (TR)

This topic related to EC in the field of educa-
tion and training such as publishing and sell-
ing educational and academic documents like 
articles, books etc. and virtual classroom ap-
plications.

Advertising (AD)

This include advertising applications so-
called online advertising in EC. Online adver-
tising, is a form of marketing and advertising 
which uses the internet to deliver promotional 
marketing messages to consumers. It includes 
email, search engine and social media market-
ing.

Retailing (RE)

This covers literature about retailing applica-
tions conducted online. A lot of things such as, 
consumer electronics, office supplies, sporting 

goods jewellery, cars can be sold through elec-
tronic retailing over the Internet.

Financial Services (FS)

This contains studies related to online finan-
cial services such as, Internet banking, in other 
words virtual banking, on-line stock exchange 
and on-line insurance. 

Public Policy (PP)

Four sub categories related with this main cat-
egory are take into consideration; trust, fraud, 
taxation and legal issue.

Trust (TS)

Trust is one of the most popular topic studied 
in EC researches. Especially consumer per-
ception evaluation about trust, factors affect-
ing trust are some of the studied subjects.

Loyalty (LO)

This contain publications related to customer 
loyalty in EC studies. According to Srinivasan 
et al. (2002) loyalty in EC is a customer’s fa-
vourable attitude toward the electronic seller 
that results in repeat buying behaviour.

Taxation (TA)

Taxation on commerce conducted over Inter-
net and computer networks should seek to be 
impartial and fair between forms of electronic 
commerce and between conventional and elec-
tronic forms of commerce. Taxpayers in simi-
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lar situations conducting similar transactions 
should be subject to similar levels of taxation. 
The systems for the taxation of EC should be 
flexible and dynamic to ensure that they keep 
pace with technological and commercial de-
velopments and should be clear and simple to 
understand so that taxpayers can anticipate the 
tax consequences in advance of a transaction, 
including knowing when, where and how the 
tax is to be accounted.

Legal Issues (LI)

This topic includes literature pertaining to le-
gal regulations which is another important is-
sue in EC. There exists some vagueness about 
whether states and local governments have a 
legal right to collect taxes on their sales be-
cause the EC is not adequately defined by ex-
isting laws or regulated by one government 
entity.  Authorities seeking to apply their laws 
in traditional ways or to expand legal control 
over EC face many challenges due to the glob-
al nature of the Internet.

Technological Infrastructure (TI)

Security, network systems, technological sup-
port and methodological research sub catego-
ries are determined for this main topic.

Security (SE)

Privacy and security concerns are the most 
important reasons customers are not purchas-
ing over the Internet. Security is described as 
the protection of data against accidental or in-
tentional disclosure to unauthorized persons, 
or unauthorized modifications or destruction 
(Udo, 2001). This topic covers literature re-
garding security issues like secure sockets 
layer, secure electronic transactions, firewalls 
and proxy servers.

Support Systems (SS)

This sub category covers decision support sys-
tems like multi criteria decision making sys-
tems and structural equations modelling and 
also their applications on EC such as evalu-
ation of EC website and improve electronic 
store business. 

Methodological Research (MR)

This topic include published articles related 
to methodology and algorithm proposed for 
enhance the usefulness and security of EC ap-
plications.

Other Studies (OS)

This category includes literatures regarding 
to general information and introduction about 
EC.
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Figure 1. Classification Framework for EC Literature (Ngai and Wat, 2002)

CLASSIFICATION RESULTS

After preliminary evaluation and elimination, 
a total of more than 90 paper were catego-
rized according to classification framework 
proposed in Section 3 as seen in Table 1. This 
table can be helpful for anyone looking for 
papers related to EC in a specific field. Re-

viewed papers were analysed by year and 
percentage of the total number of articles 
related to main and sub topics. According to 
distribution of papers by year which is shown 
in Figure 2, It can be clearly expressed that 
number of papers was increased steadily es-
pecially from 2010 to present.
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Table 1. Distribution of Articles According to Classification Framework 
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PS
Junadi and Sfenrianto (2015), Treiblmaier et al. (2006), Kim et al. (2010), Tsiakis and 
Sthephanides (2005), Yu et al. (2002), Köster et al. (2016), Lin and Liu (2009), Katsaros 
(2009), Wang et al. (2009).

IOS Helms et al. (2008), Bendoly and Kaefer (2004), Hollenstein and Woerter (2008), Hong 
and Zhu (2006), Avlonitis and Karayanni (2000).

TR Etheridge et al. (2001), Durlabhji and Fusilier (2002), Şehirli and Orak (2014).

AD Hung et al. (2012), Acampora et al. (2006), Heuer et al. (2015), Zhang et al. (2016).

RE Jelassi and Leenen (2003), Lewis and Cockrill (2002), Burt and Sparks (2003), Kang et al. 
(2016), Crespo and Bosque (2010), Rosaci and Sarnè (2014).

FS
Kanno (2015), Takieddine and Sun (2015), Şanlı and Hobikoğlu (2015), Akhisar et 
al. (2015), Montazer and ArabYarmohammadi (2015), Fonseca (2014), Ratten (2008), 
Ladhari and Leclerc (2013), Vera and Trujillo (2013).
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SE Udo (2001), Yenisey et al. (2005), Belanger et al. (2002), Nilashi et al. (2015), Potoglou et 
al. (2015), Leu et al. (2015), Zhang et al. (2012), Atif (2004).

SS
Yuen (2013), Gandhi and Muruganantham (2015), Chiu (2013), Yu et al. (2011), Ngai 
and Wat (2005), Grandón et al. (2011), Valmohammadi and Dashti (2016), Lee and Ahn 
(2009), Wu et al. (2014).

MR Su and Chen (2015), Lee et al. (2007), Lee and Lin (2012), Han et al. (2016), Mitrevski 
and Hristoski (2014), Wu and Chou (2011).
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TS
Kim et al. (2011), Jøsang et al. (2007), Lee and Turban (2001), Kim et al. (2008), Wang 
and Emurian (2005), Fan et al. (2012), Liu et al. (2005), Pavlou (2003), Kim et al. (2012), 
Moody et al. (2014).

LO Srinivasan et al. (2002), Audrain-Pontevia et al. (2013), Durmuş et al. (2013), Safa and 
Ismail (2013), Yoo et al. (2013), Ergün and Kuşcu (2013), Ramanathan (2010).

TA Ahmed and Hegazi (2007), Yapar et al. (2015), Ahmed and Wirjanto (2008), Hu and  Tang 
(2014), Xing and Whalley (2014).

LI Hale and McNeal (2011), Gomez-Herrera et al. (2014), Kurnia et al. (2015).

O
th

er
 

St
ud
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s

OS
Reddy and Divekar (2014), Deng and Poole (2012), Wu and Hisa (2004), Zhang et al. 
(2013), Falk and Hagsten (2015), Ma and Wei (2012), Aydın and Savrul (2014), Hwang 
(2010).

Figure 3 (a) provides the distribution of arti-
cles by main topics. As seen in figure CA topic 
has the most prominent importance between 

main topics with rate of 39%. This is followed 
by PP and TI main topics with rate of 27% and 
25% respectively.
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Figure 2. Distribution of E-Commerce Papers by Year 

In Figure 3 (b), distribution of sub-topics re-
lated to technological infrastructure is present-
ed. Rate of 39% divulges that support systems 
are most outstanding field in this main topic. 

This is followed by security and methodologi-
cal research with rates of 35% and 26% re-
spectively.

Other Studies

Public Policy

Technological
Infrastructure

Case and
Applications

9%

27%

25%

39%

   
SE SS MR

35%
39%

26%

Figure 3. (a) Distribution of Papers by Main Topics   (b) Distribution of Papers by  
TI Sub Topics 

Figure 4 (a) presents distribution of case and 
applications sub topics. The case and applica-
tions is classified into six sub categories. PS 
and FS are the most prominent sub fields at 

the rate of 25% in this main category as seen 
in figure. This is followed by RE and IOA 
with rates of 17% and 14%. We also have to 
note that training sub field is seen as the least 
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studied topics from the figure with rate of 8%. Training can be considered as a silent area in 
EC topics.

PS IOA TR AD RE FS

25%

14%

8%
11%

17%

25%

     
TS LO TA LI

40%

28%

20%

12%

Figure 4. (a) Distribution of Papers by CA sub topics; (b) Distribution of Papers by PP 
Sub Topics

In Figure 4 (b), distribution of sub topics re-
garding public policy is presented. It is clear 
from the figure that, while trust is seen as the 
most prominent sub topic, legal issues is the 
least studied sub topic. Loyalty and taxation 
sub categories’ rate are 28% and 20% respec-
tively in the main topic.

CONCLUSION

Advantages of EC like around-the-clock avail-
ability, the speed of access, a wider selection 
of goods and services, and international reach 
are make it a candidate to be one of the great 
economic developments of the 21st Century. 
Beside this it has some drawbacks like neces-
sitated wait time for product shipping and not 
being able to see or touch a product prior to 
purchase. 

Because subjects of EC are very comprehen-
sive, studies related to EC are scattered into 
various journals and database. In this paper, 
a classification framework which consist of 4 
main and 14 sub field is presented and EC lit-
erature is reviewed and categorized according 
to this framework. It can be concluded from 
the study that EC studies will increase with 
rising acceleration in term of number in the 
coming years. We also have to note that train-
ing and legal issues can be considered as a si-
lent areas of EC. Despite the fact that this lit-
erature review is not extensive, we hope that it 
serves as a comprehensive base for researches 
interested in EC.
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ULUSLARARASI PAZARLAMADA AĞ BAĞLANTILARI MODELİ: 
KOBİ’LERİN ULUSLARARASILAŞMASI İÇİN BİR YÖNTEM (1)

THE NETWORK MODEL OF INTERNATIONAL MARKETING: A 
METHOD FOR INTERNATIONALIZATION OF SMES

Bora GÖKTAŞ1

1 Akasya Arıcılık, Tokat / Türkiye

Öz: Ağlar; pazarlamada sosyal ve iş bağlantılarını biçimlen-
dirmede etkin bir rol oynamaktadır. 1980 sonrası, küreselleşme 
ile birlikte iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler saye-
sinde küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de uluslararası 
pazarlara girebilmektedirler. Büyük işletmelerin özellikleri 
göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olan geleneksel 
pazarlama anlayışının günümüzde KOBİ’lerin yapısına 
uygun olmadığı görülmektedir. Sosyal ağlar girişimcilere, 
güç, bilgi, sermaye gibi kaynakların yanı sıra diğer ağlara 
ulaşma, fırsat yaratma, fırsatları fark etme ve değerlendirme 
olanağı sunmakta, tavsiye alma, sorun çözme konularında 
destek vermekte, imaj ve hatta itibar oluşturmaktadır. İş ağ 
bağlantılarıysa iki veya daha fazla iş ilişkilerinden oluşan 
bağlantılar setidir. Bu iş ilişkisi diğer iş ilişkileri içerisin-
deki işbirliği ölçüsünde birbirlerine bağlıdır. Bu çalışma 
pazarlamada ağ bağlantıları modeli ve uluslararasılaşmada 
ağ bağlantıları modelini incelemektedir. Ağ bağlantıları 
yaklaşımı işletmelerin nasıl uluslararasılaştığını açıklayan 
bir teori olarak ortaya çıkmıştır. Bu model özellikle KO-
Bİ’lerin uluslararasılaşması için geçerli bir durumdur. Bu 
araştırma; Ağ Bağlantıları Modeli’nin işletmelerin pazarlama 
ve uluslararasılaşma faaliyetleri için olumlu bir etkiye sahip 
olduğu göstermeye çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağ Bağlantıları Modeli, Uluslararası-
laşma, Sosyal Ağlar, İş Ağları

Abstract: Networks play an active role in marketing to shape 
social and business contacts. After 1980, due to globalization 
with the rapid developments in communication technolo-
gies, small and medium-sized enterprises can involve into 
the international market. Nowadays, traditional marketing 
approach developed taking the features of large companies 
into consideration is generally seen inappropriate to the 
structure of SMEs. Social networks present resources like 
power, knowledge, capital etc., as well as reaching other 
networks, chance to create, realize and use the opportunity, 
support by giving advice, solving problems and creat a 
image and even reputation. Business networks are defined 
as sets of two or more connected business relationships. 
Business relationships are connected to the extent that 
business in one relationship is contingent on business in 
the other relationship. This study exemines The Network 
Model in marketing and The Network Model of Interna-
tionalisation. The Network Approach has arisen as a theory 
that clarified how do companies reach internationalise. This 
model is especially the case for SME internationalisation. 
This research strives to show that The Network Model 
has a positive impact on the companies for marketing and 
internationalisation operations.

Key Words: The Network Model, Internationalization, 
Social Networks, Business Networks
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GİRİŞ

Ağlar işletmelerin yeni çevre edinmesi ve 
bu çevre ile kurulan ilişkiler sonucu yeni iş 
fırsatları yaratması, yeni pazarlara açılması 
için büyük bir önem arz etmektedir. Ağların 
bu önemini kavrayan işletmeler ve bu işlet-
melerin paydaşları bir araya gelerek bu ağı 
oluşturmakta hatta ağı daha da büyüterek iş 
kümeleri oluşturulması yoluyla yeni pazar-
lar, iş fırsatları, pazar fırsatları gibi alanlara 
açılmak için gerekli bilgi birikimine erişme 
yolunu seçmektedir. İşletmeler bu ağları iç 
pazarda yayılmak için, pazarını genişletmek 
için kullanabileceği gibi, dış pazara açılmak 
içinde kullanabilmektedir. Ağ bağlantıları ile 
işletme dış pazara daha çabuk ve kolay geniş-
leyebilmektedir. Uzak ya da yakın ülke dışı 
pazarda kuracağı bir ya da birçok bağlantı 
ile yeni pazarda kendisine yer edinebilir, bu 
yöntemle ihracat ya da daha da ötesi yatırım 
yoluyla uluslararası pazarda mevcut duruma 
gelebilir. 

Pazarlama açısından yerel pazarda kurulan ağ 
bağlantıları ile pazarı büyütmek önemli ol-
makla birlikte yabancı bir ülke pazarında ko-
numlanmak uluslararası pazarlama kavramı 
açısından daha fazla önem arz etmektedir. İş-
letmeler kurdukları ilişki vasıtasıyla uluslara-
rası arenada yerini alabilmekte ve bu konum 
kimi zaman çok hızlı olabilmektedir. Hatta ağ 
bağlantıları sayesinde bir işletme kurulduk-
tan kısa bir süre sonra yabancı ülke pazarında 

yerini alabilmektedir. “Küresel Doğan” ola-
rak adlandırılan bu işletmeler kurdukları ağ 
ilişkileri ile bu denli çabuk uluslararasılaşa-
bilmektedir. Bir büyük işletmenin uluslarara-
sılaşma kararını verdikten kısa bir süre sonra 
uluslararasılaşma adımını atması işletme bü-
yüklüğünden dolayı kolay ve normal olabilir; 
ancak KOBİ’lerinde büyük bir işletme gibi 
bunu rahatlıkla yapabilmesi açıklama gerekti-
ren bir durum ortaya koymaktadır. İşte çeşitli 
araştırmalar ortaya koymuştur ki KOBİ’lerin 
bunu başarmasında “Ağ Bağlantıları” etken 
rol oynamaktadır.

İşletmelerin uluslararasılaşması demek; işlet-
melerin ticaret ve yatırım faaliyetlerini ulusal 
sınırlar dışında gerçekleştirilmesidir. Ulusla-
rarası işletmeler faaliyetlerini yaparken sınır 
tanımazlar. Bu işletmeler dünyanın herhangi 
bir yerinde ve herhangi bir boyutta ve tarzda 
çalışmalarını gerçekleştirmekte ve bunun için 
bir engelin (politik, psikolojik, kültürel v.s.) 
olmadığı düşüncesine sahiptirler. Fakat faa-
liyetlerini gerçekleştirirken, bu faaliyetleri o 
ulusun politik, ekonomik, kültürel, sosyal v.s. 
koşullarına göre biçimlendirmektedirler.

Küreselleşme; ekonomik bütünleşme saye-
sinde sınırların daha geçirgen hale gelmesi ve 
dünya ülkelerinin her geçen gün birbirlerine 
daha da bağımlı hale gelmesidir. Küreselleş-
me süreci; ulusların yaşam kültürlerini, tarz-
larını, alışkanlıklarını benzeştirerek uluslara-
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rarasılaşma için gerekli koşulları kolaylaştır-
maktadır.

Hızlanan küreselleşme olgusu; bilgi ve ileti-
şim teknolojisindeki değişim hızı, bunula pa-
ralel olarak üretim teknolojilerinde meydana 
gelen gelişmelerle beraber büyük ölçekli iş-
letmelerin yanı sıra KOBİ’lerin de uluslara-
rasılaşabileceği bir ortam doğmuştur. Pazar-
lama kavramına göre uluslararasılaşmanın ilk 
aşaması ihracat aşamasıdır. Ancak günümüz 
dünyasında kimi işletmelerin ihracat yapma-
dan doğrudan satış ofisi, üretim tesisi gibi bi-
rimleri dış pazarda açabildiği görülmektedir 
(Koçak, 1997: 467). 

1970’li yıllardan beri Uppsala Modeli birçok 
uluslararasılaşma teorileri için bir temel ol-
muştur. Küreselleşme ile birlikte iş dünyası 
da gelişmiş, ülkeler arasındaki birbirlerine 
olan bağımlılık daha da artmış, sınırlar daha 
geçirgen hale gelmiştir. Bilgi teknolojilerin-
deki gelişme de buna eklendiğinde, bu yeni 
Dünya düzeninde özellikle KOBİ’lerin ulus-
lararsılaşmasını açıklamada Uppsala Mode-
li ve yenilikle ilgili model yetersiz kalmaya 
başlamıştır. Hızla değişen çevresel koşullarda 
Uppsala Modeli uluslararasılaşmayı açıkla-
mak için artık en iyi model değildir. Uppsala 
Modelinde çok az risk ile küçük artımlı adım-
larla uluslararasılaşma süreci anlatılmaktadır 
(Kalyoncuğulu ve Üner, 2010: 9). Oysa gü-
nümüzde rekabet ve hızla değişen çevre işlet-
meleri öncekinden daha büyük riskler almaya 

ve daha büyük adımlar atmaya itmektedir. 
Uppsala Modeli’nde uluslararasılaşma süre-
ci, yavaş bir süreç olarak görülmekte çünkü 
öğrenme ve bağlılığın inşası çok zaman al-
maktadır (Johanson ve Vahlne 2009: 1423). 
Ama ağ bağlantıları modeli işletmelerin ağ-
ları kullanarak, öğrenmenin daha çabuk ol-
duğuna dikkat çekmektedir. İşletmeler bugün 
bilgiyi ilişkileri ve gelişen bilgi teknolojile-
ri sayesinde daha kolay ve daha çabuk elde 
ediyor. Bunun yanı sıra Uppsala Modeli’nde 
psikolojik mesafe olarak adlandırılan bir un-
sur vardır ve bu psikolojik mesafeden dolayı 
işletmeler psikolojik mesafesi daha düşük dış 
pazarlardan uluslarasılaşmaya başlamaktadır. 
Bugün ise psikolojik mesafe uluslararasılaş-
mada işletmeler için nispeten daha düşük ya-
şanır. Bu nedenle Uppsala Modeli’nin bütün 
kavramı açıklayıcı değeri azalmıştır. Böylece 
Uppsala Modeli’nin eksikliklerini ve pazar 
çevresindeki değişiklikleri açıklamak için Ağ 
Bağlantıları Modeli (The Network Model) 
oluşturulmuştur (Hiltunen ve Kuusisto: 35-
36). Özellikle KOBİ’lerin uluslararasılaşma-
sı için bu daha uygun bir modeldir. Ağ Bağ-
lantıları Modeli uluslararasılaşmayı anlatmak 
için daha fazla esneklik verir, uluslararasılaş-
ma aşamalı olarak ya da olmayarak olabilir. 
Uluslararasılaşma sürecinde ağlar çok kıy-
metlidir ve bu yüzden Uppsala Modeli ilerle-
tilmiştir. Ağ bağlantıları modeli işletmelerin 
küresel ortamda rekabet üstünlüğünü nasıl 
elde edebileceği ve bu elde ettiği üstünlüğü 
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nasıl devam ettirebileceğini açıklamada doğ-
rudan yabancı sermaye yatırımı tabanlı olma-
yan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmada Ağ Bağlantıları Mode-
li ve uluslararasılaşmadaki etkisine yönelik 
bilgi verilmek amaçlanmıştır. Özellikle KO-
Bİ’lerin uluslararasılaşması açısından olumlu 
rolü üzerinde durulmaktadır. 

Kapsam: Araştırmada ağ kavramı, Ağ Bağ-
lantısı Modeli’nin ortaya çıkışı, işletmelere 
faydaları, olumsuz yönleri, sosyal ve endüst-
riyel ağ kavramları irdelenmiştir. 

Yöntem: Çalışma pazarlamanın ve uluslara-
rasılaşmanın Ağ Bağlantıları Modeli’ni anla-
mak için konuyla ilgili olarak kavramsal bir 
çerçeve sunmaktadır ve daha önceden yapıl-
mış uygulamalara yer vermektedir.

Kısıtlar: Araştırma konuya ilişkin herhangi 
bir uygulama içermemektedir. Ancak bu du-
rum daha önceki araştırmalardan örnekler ve-
rilerek giderilmeye çalışılmıştır.

Ağ Bağlantıları Kavramı

İngilizce “network” kavramının Türkçe’ de 
çeşitli telaffuzları bulunmaktadır. Akademik 
alanda yapılan çalışmalarda network kavra-
mının karşılığı olarak ağ, şebeke, ilişki, ağ 
ilişkileri, ağ bağlantıları, şebeke ağı ya da 
ilişki ağı gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada ise ağ bağlantıları ifadesi kullanıl-
mıştır.

Ağ çalışmalarının temeli 1736 yılında ünlü 
İsviçreli matematikçi Leonhard Euler’in bir 
Prusya kenti ve şuan ki adı Kaliningrad olan 
Konigsberg’deki Pregel nehri üstündeki yedi 
köprü ile ilgili bir makale yazması ile atılmış-
tır. “Herhangi bir köprüyü bir defadan fazla 
geçmeden, yedi köprünün tamamını geçmek 
için bir patika oluşturulabilir mi?” sorusuna 
yanıt arayan Euler, Konigsberg’ deki yedi 
köprüyü bir çizimde ele almış, kara parçala-
rını düğümler, köprüleri ise düğümler arasın-
da geçişi sağlayan bağlar olarak göstermiştir. 
Konigsberg Köprüsü problemi ile Euler’in ağ 
teorisinin ilk adımını attığı kabul edilmekte-
dir (Gürsakal, 2009: 59).
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Ağ bağlantıları girişimcilik bağlamında; bir-
birini tanıyan ya da tanımayan kişilerden olu-
şan, bu kişilerin proaktif ya da reaktif ve pasif 
yollardan girişimin gelişimine katkıda bulun-
duğu bir yapıyı ifade etmektedir (Gilmore ve 
Carson, 1999: 33). Ağ bağlantıları yönetimi 
ise, kişilerin ve işletmelerin bir arada çalış-
masını ve bilgi, fikir ve teknoloji değişimi ve 
paylaşımı yoluyla işbirliği yapmaları anlamı-
na gelmektedir (Rocks, Gilmore ve Carson, 
2005: 88). Bir başka deyişle, girişimcinin çev-
resindeki belirli kişilerle/kurumlarla kişisel 
ilişkiler kurma ve bunları yönetme eylemidir. 
Uygulamacıların yaptığı tanımlamalarda ise 
ağ bağlantıları yönetimi, “tanışma, tanıştırma 
ve tanınma sanatı” olarak görülmekte, kavra-

mın özünde yeni ilişkiler/bağlantılar kurma, 
bu ilişkileri geliştirme ve canlı tutma becerisi 
yatmaktadır (Belen, 2012: 5). Bu açıdan ba-
kıldığında ağ bağlantılarının iki temel unsuru 
aktörler ve ilişkilerdir. Bir ağ bağlantısı; bir ya 
da birden fazla aktör ile kurulan dolaylı ya da 
dolaysız ilişkilerden oluşmaktadır. Bu ilişkiler 
ağının temel aktörü, bir kişi olabileceği gibi 
aralarında sosyal bir bağ bulunan birden faz-
la kişi de olabilir (Gilmore ve Carson, 1999: 
33). Uygulamacılar ağ bağlantılarını oluşturan 
aktörler ve bu aktörler arasındaki sosyal bağ-
ları açıklamak için “örümcek ağı” benzetme-
sinden yararlanmaktadır. Buna göre, örümcek 
ağının üzerindeki noktalardan her biri aktör-
leri, bu noktaları birbirine bağlayan yollarda 
ilişkileri ifade etmektedir (Belen, 2012: 5). Ağ 
bağlantıları ile ilgili en geniş tanımlamalar-
dan birini yapan Burt, böylesine rekabetçi bir 
iş ortamında bir girişimcinin ilişki ağının şu 
anda tanıdığı, geçmişten şu ana kadar tanıdığı, 
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kendisinin tanımadığı ama onu tanıyan üyeler-
den oluştuğunu vurgulamaktadır (O’Donnell 
ve diğ., 2001: 752).

Brass ve diğerleri (2004) ise ağların kişilerara-
sı, birimler arası ve örgütler arası olmak üzere 
üç seviyede önemli ortak sonuçları olduğu-
nu ifade etmiştir (Brass ve diğerleri, 2004, s. 
798);

•  Ağ yapıları, bilgi transferi sağlarlar. 

•  Ağ yapıları, örgütler arası, kişilerarası ve 
birimler arasında yapılan işlerin daha kolay 
yürütülmesine neden olurlar. 

•  Ağ yapıları, işbirliği ve iletişimin güçlen-
mesini sağlarlar. 

•  Ağ yapıları, farklı kaynak ve güçlere, farklı 
yollarla ve daha kolay erişim imkanı sağ-
larlar.

Sosyal Ağ Bağlantıları Kavramı

İngiliz sosyolog ve antropolog J. Clyde Mitc-
hell 1969 yılında yayınladığı “Social Net-
works in Urban Situations” adlı kitabında sos-
yal ağ bağlantıları (social network) kavramını 
“bir grup insan arasındaki belirli bağlantılar 
seti” olarak tanımlanmıştır. Bir başka tanımda 
benzer şekilde kavram “farklı türlerde bir ta-
kım ilişkilerle (arkadaşlık, kaynak paylaşımı, 
üyelik, vb.) birbirleriyle bağlantısı olan kişi ve 
organizasyonlar” olarak açıklanmıştır (Kılı-
çer, 2013: 145). 

Aktörler arası ilişkilerin bazıları ise biçimsel 
rol ilişkileri de dahil olmak üzere her türlü 
duygusal ifadeler (dostluk, saygı), sosyal etki-
leşimler, iş akışları, hammadde kaynaklarının 
(para, mal) transferi, bilgiye erişim ve bilgi-
nin yayımlanması, maddi olmayan kaynakla-
rın (bilgi, tavsiye) akışları, ticari işbirlikleri 
olarak isimlendirilebilir. Aktörler arası bağlar 
(bağlantılar) kaynakların akışı veya transfe-
ri için bir tür kanaldır (Wasserman ve Faust, 
1994: 17).  

Sosyal ilişkiler ile elde edilen bilgi ve dene-
yimlere sosyal sermaye denmektedir. Sosyal 
sermaye, bir kişinin sosyalleştiği veya sos-
yalleşmek istediği sosyal grupta, yöneticilerin 
yönetim tarzları ile geliştirdiği örgütsel ser-
mayeyi içermektedir (Stiglitz, 2000: 60). Son 
olarak Dünya Bankası, sosyal sermayeyi in-
sanlara arzulanan hedeflere ulaşmalarını sağ-
layacak biçimde eylemlerini koordine etme 
imkanı veren, sosyal yapılar içindeki yerleşik 
normlar ve sosyal ilişkiler olarak tanımlamak-
tadır (Yeniçeri ve İnce, 2005: 245). Burada 
sözü geçen sosyal sermaye, paradan ve diğer 
sermaye çeşitlerinden bağımsız olarak kulla-
nılmaktadır. Kişiler kendi sosyal sermayeleri-
ni, paralarını veya insan sermayelerini kontrol 
ettikleri yollarla kontrol edemezler (Kilduff ve 
Tsai, 2003: 58). Bu kavram genellikle kaynak 
anlamında kullanılmaktadır. Bu kaynakla-
ra yeni kaynaklar (düğümler) eklendikçe her 
yeni ilişkinin sahip olduğu ilişkinin de ağa 
dahil olmasıyla daha büyük ilişki grupları or-
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taya çıkmaktadır. Başka bir anlatımla sosyal 
sermaye büyümektedir ve bunun sonucu ya-
ratılan sinerji ile işletmelerin üzerindeki etki 
daha da büyük olmaktır.

Daha önceki araştırmalar bireylerin bir sosyal 
ağa sahip olmasının girişimini başlatılması, iş 
geliştirme ve başarı için bir avantaj yarattı-
ğını kabul etmektedir (Aldrich ve Zimmer 
1986; Johannisson ve Nilsson 1989 gibi…) 
Bu nedenle ağ bağlantıları işletmeler için ka-
talitik bir öneme sahiptir ve yeni işletmeler 
ağ içerisindeyken değişen durum karşısında 
fikirlerini değiştirebilmektedir (Andersson ve 
Berggren, 2016: 301). Geniş ve çeşitli kişisel 
ağlara sahip bireylerin, bu tür ağlara sahip ol-
mayan bireylerden daha yüksek performansa 
sahip olduğu görülmektedir. Önemli bağlan-
tılara sahip olmanın (bu bağlantıların sadece 
algılandığı, gerçekte var olmadığı durumlar-
da bile) bireyin belli bir güce sahip olmasını 
sağlayabilmektedir (Novak, 2008: 28).

Gulati ve arkadaşlarına (2000) göre de sosyal 
ağlar önemlidir. İlişki geliştirme, interaktif 
öğrenme ve karşılıklı bağlantı kurmak, iliş-
kide iki tarafı içeren ikili bir süreçtir. Sosyal 
ağlar; ekonomik aktörlerin üzerlerine yerleş-
tirilen, işletmeler arası ilişkilerinin geliştiril-
mesini ve sonunda, bireysel ilişkiler kurmayı 
sağlayan bir süreçtir. Bu ilişkiler aktif veya 
pasif bir ağda gelişebilir. Bu ikisi arasındaki 
temel fark aktif ağ ilişkilerinde ilişkiyi başla-
tan satıcı taraf iken diğerinde ilişkiyi başlatan 

alıcı taraftır. Bir işletme öğrenme, yabancı 
pazarda genişleme, bilgi edinme gibi konu-
larda istekli olduğunda aktif ağ önemlidir. Bu 
nedenle bile uygun ağ bağlantıları olmayan 
bir işletme aktif bir rol almak ve pazara girişi 
kolaylaştırmak için yeni bağlantıları üretebi-
lir. Ancak bu durum çoğu kez pasif bir şekil-
de olur ve (müşteriler, ithalatçılar, aracı kuru-
luşlar, tedarikçi, gibi) mevcut ağları yabancı 
pazarlarda işletmelere yeni yol ve fırsatlar 
açar (Hiltunen ve Kuusisto, 2010: 13).

İş Ağ Bağlantıları Kavramı

Alanın önde gelen araştırmacılardan biri olan 
Håkan Håkansson ve meslektaşları, organi-
zasyonlar arasındaki endüstriyel üretim ve 
mübadele sürecini yorumlamada ağ bağlan-
tıları kavramından yararlanmış ve “Endüst-
riyel Ağ Bağlantıları Yaklaşımı” (Industrial 
Network Approach) adlı bir model önermiş-
lerdir. Bu yaklaşıma göre iş ilişkileri, endüst-
riyel üretimin ve mübadelenin işleyişinin en 
önemli unsurudur (Bankvall, 2012: 10).

Ağlar bireyler tarafından oluşturulmuş işlet-
me içinde, diğer işletmelerle ve diğer örgüt-
lerle kurulmuş “işbirlikçi” ilişkileri temsil et-
mektedir. Ağ oluşturma (networking) zaman 
içinde oluşan sosyal bir süreçtir. Bu süreç, 
ortak amaçları tanımlama, diğer bireyler-
den bilgi ve tecrübe edinimi, güven oluştur-
ma gibi ağların önemli bir unsurudur. Ağlar 
bilgi sağlayan, fırsat yaratan ve kaynaklara 
ulaşmayı sağlayan sosyal yapı içerisindeki 
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bağlantıları içermektedir. Birey bu sosyal yapı 
bağlantıları içerisinde gömülü olduğu için, 
ekonomi çıktıların şekillenmesini etkilemek-
tedir. Bu nedenle ağlar ve girişimcilik üzerine 
yapılan çalışmaların sayısındaki artış şaşırtıcı 
değildir (Jack, Rose ve Johnston, 2009: 4).

Ağ bağlantıları yeni işletmeler için fırsatlara 
ve kaynaklara ulaştıracak “kanallar, köprüler 
ve yollar” sağlamaktadır ancak bu bağlantıla-
rın özelliği, nasıl tespit edileceği, erişilebile-
ceği, harekete geçirileceği, girişimcinin fay-
dalanmasını etkilemektedir (Hite, 2005: 113). 
Kendi iş ağından hala yoksun olan acemi işlet-
melerin bir inkübatör içindeki ağa katılmaları 
kendi menfaatlerinedir. Bilgisi ve deneyimi 
olan, uzmanlığa sahip olan inkübatörün temel 
görevlerinden biri olan arabuluculuk görevi 
yeni girişimlerin hayat bulması ve varlığını 
devam ettirmesi açısından büyük önem arz et-
mektedir (Andersson ve Berggren, 2016: 301). 

İyi bir kararın oluşabilmesi, bilginin iyi edinil-
mesi ve değerlendirilmesine bağlıdır. Capaldo 
(2007) örgütler arası işbirlikleri ile ilgili çalış-
masında, bir aktörün en güçlü performansını 
güçlü ve zayıf bağlarını birleştirerek elde ede-
bileceğini belirtmiştir. Zayıf bağlar aracılığıy-
la fırsatlar keşfedilirken, güçlü bağlar aracı-
lığıyla fırsatların gerçekleştirilebileceği ifade 
edilmiştir (Novak, 2008: 28). Yöneticilerin, 
işletmenin iç çevresindeki üstünlükler ve za-
yıflıklar ile dış çevredeki fırsatlar ve tehditler 
hakkında sürekli bilgi sağlamaları gerekmek-

tedir. Stratejik bilgileri sağlayabilen yönetici-
ler, çevreyi ve rakipleri daha iyi algılayarak 
uygun stratejileri uygun zamanda geliştirebil-
me imkanına sahip olacaklardır (Yeniçeri ve 
İnce, 2005: 164). Zayıf bağlar, bir ağın uzak 
parçalarından bilgi akışını kolaylaştırmakta, 
sosyal sistemleri birleştirmeye yardımcı ol-
maktadır (Kadushin, 2004: 30).

Formel ve informel davranışlar (ağ ilişkileri) 
örgütlerin daha hızlı öğrenmelerine ve daha 
yaratıcı olmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrı-
ca örgütler arası ağlar sayesinde bilgi transferi 
ve paylaşımı artacağından yenilikçi fikirlerin 
doğması kolaylaşmaktadır (Uzbilek, 2006: 
35). Dolayısıyla yeni fikirlerin meydana gel-
mesi ile örgütlerde profesyoneller arasında 
bilgi alış verişi resmi olmayan ağlar aracılı-
ğıyla meydana gelmektedir (Gibbons, 2004: 
239).

İşletmeler ve ilişkilerin, ağları anlamak için, 
incelenmesi gerekir. Johanson ve Vahlne iş ağ-
larını “Bağlı ilişkilerin ağları” olarak tanımlar 
ve bir ilişkideki değişim diğer ilişkilerdeki de-
ğişimlere bağlıdır. Benzer bir şekilde, Durrieu 
ve Soldberg ağları hem bireysel hem de örgüt-
sel düzeyde birbiriyle ilişkileri olarak tanım-
lar. Bu ağlar genellikle bağımsız ajanslar veya 
distribütörler, satıcılar, yerel bayii zincirleri ve 
nihai müşteri ile oluşur. Kısacası ticari ortak-
lar ve nihai müşteri ile olan ağ bağlantılarıdır 
(Durrieu ve Soldberg, 2006: 58). Aynı ayrım 
Ford tarafından da yapılmıştır (2002) işletme-
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nin ağlarının en önemli iki örneği tedarikçi ağ-
ları ve dağıtım şebekeleridir (Ford, 2002: 30).

Anderson ve arkadaşları (1994) bireysel iliş-
kiler içindeki çoğu şeyin eksik olduğunu dü-
şünür ve bunun yerine ağ bağlantılarını, bağlı 
ilişkiler dizisi olarak tanımlar ve bu ilişkiler 
bir odak işletme ve onun odak ortaklarının 
içinde bulunduğu diğer ilişkilerle bağlantılı 
olan ilişkilerdir.  Önemli bir nokta, bu bağlantı 
ilişkiler doğrudan ya da dolaylı olarak büyük 
iş bağlantılarının parçaları ile ilişki içinde ola-
bilir (Hiltunen ve Kuusisto, 2010: 11).

Endüstriyel ağlarda ilişkilerin rolü temel dü-
zeyde bir işletme ile diğer işletmeler arasında-
ki ilişkiler olarak anlaşılabilir. Basitçe, bu tek 
ilişkiler birbirlerine eklenirse, bu basit katkılar 
sistematik bir yapı oluşturmada büyük fırsat-
lar sağlayacaktır (Hiltunen ve Kuusisto, 2010: 
11).

Aktörler, faaliyetler ve kaynaklar endüstriyel 
ilişki ağlarının üç önemli bileşenini oluştur-
maktadır (Anderson, Håkansson ve Johanson, 
1994: 2). Bu unsurların tümü endüstriyel ağlar 
boyutlarını tanımlamak için birbirine bağlıdır. 
Aktörler, faaliyetleri gerçekleştiren ve kay-
nakları kontrol eden organizasyonlardır. Bir 
aktör, birleştirir, kullanır, geliştirir, oluşturur 
ya da bir şekilde değer yaratan kaynakları 
değiştirir. Sonunda kaynaklar aktörün kontro-
lündeki her şeydir. Bir sanayi ağında, aktörler 
arasında akıcı ve görünmez bir ilişki vardır ve 
bu ilişki dışarıdan potansiyel rakipler tarafın-
dan görünmez ve ağ yapısı hakkında ayrıntılı 
bilgi elde etmek mümkün değildir (Axelsson 
ve Easton, 1992: 221).

Uluslararasılaşmada Ağ Bağlantıları  
Modeli
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Şekil 2. Uluslararası Ticaret ve Yatırım Teorileri

Uluslararasılaşmada ağ bağlantıları modeli 
1980’lerin sonlarında doğmuştur. Johanson ve 
Mattsson’a göre (1988), bir iş ortamında ha-
yatta kalmak için, işletmelerin temel alıcı-satı-
cı ilişkilerini aşan çok sayıda örgütsel ilişkiler 
gerekir. Bu teori endüstriyel pazardaki işlet-
melerin birbirlerine uzun süreli ilişkilerle bağ-
landıklarını varsaymaktadır. Bu uzun süreli 
ilişkilerde karşılıklı güven zorunluluğu, işlet-
melerin sahip oldukları kıt kaynaklar, örgütsel 
yapıları ve işletmenin gelişme olanakları en-
düstrilerdeki işletmeleri birbirine bağımlı hale 
getirmektedir. Bu yüzden işletmeler kendi 
çıkarları yönünde endüstrideki diğer işletme-
lerle birlikte hareket etmektedirler. Bu durum 
işletmeler için yeni bir pazara girmek, mevcut 
pazarı kırmak ve girilen pazarda yeni ilişkiler 
kurmak anlamına gelmektedir. Teoriye göre 

yeni girilen pazarda başarıyı elde etmek işlet-
menin içinde bulunduğu ağda alacağı pozisyo-
na bağlıdır.  Johansson ve Mattson işletmenin 
ağda alacağı pozisyonu pazar varlığı olarak 
tanımlanmaktadırlar (Hiltunen ve Kuusisto, 
2010: 13-14).

Ağ bağlantıları modelinde, işletmelerin sahip 
olduğu ilişkiler ve ilişkilerin düzeyi uluslara-
rasılaşmayı teşvik etmektedir. Ağ bağlantıları 
yaklaşımına göre, işletmeler yabancı birey-
lerle ve işletmelerle olan ilişkilerinin doğal 
bir sonucu olarak uluslararasılaşmaktadır. Bir 
işletmenin ağ bağlantısı, onun için normal-
de uzun zamanda ve büyük maliyetlerle elde 
edebileceği pazar bilgisinin de kaynağıdır. Ağ 
bağlantıları, işletmeler için büyük bir değerdir. 
İşletmelerin hızlı bir şekilde uluslararasılaşa-
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bilmesinde, ağ bağlantıları, bir köprü görevi 
görmektedir (Mtigwe, 2006: 15).

Uluslararası girişimcilik alanındaki birçok 
araştırmacı ağ bağlantılarının uluslararası-
laşmayı kolaylaştırdığından bahsetmektedir. 
Özellikle de internet, işletmelere pazarlar hak-
kında önemli bilgiler sunmakta ve işletmele-
rin çevrim içi ilişkiler geliştirmesine olanak 
tanımakta ve işletmelerin uluslararası fırsatla-
rı rakiplerinden önce keşfedebilmelerinde ve 
değerlendirebilmelerinde yardımcı olmaktadır 
(Reuber ve Fischer, 2011: 671).

Endüstriyel şebekeler içerisinde gerçeklesen 
bağlantılarla, rakipler de dahil olmak üzere iş-
letmeler için değer yaratılmakta ve rekabetçi 
üstünlük oluşturulmaktadır. Bu bağlantılar sa-
yesinde, işletmeler yurt dışı pazarlara girmek-
te, yeni pazarlar ve ürünler geliştirmektedir 
(Cavusgil, v.d., 2008: 116).

Uluslararası girişimcilik yaklaşımı açısından 
bakıldığında, genç ve küçük işletmeler, yaban-
cı pazarlardaki faaliyetleri hakkında çok kısa 
zamanda yeni bilgiye ulaşabilmektedir. İşlet-
meler bireysel ve işletme düzeyinde kurdukla-
rı ağ bağlantıları sayesinde bilgi paylaşımında 
bulunabilmektedir. Kurulan ağ bağlantıları 
sayesinde kurucu/yöneticiler işletmelerine ge-
rekli bilgi transferini sağlamaktadır (Casillas, 
v.d., 2009: 313).

Ağ bağlantılarının uluslararasılaşmadaki öne-
minin daha çok yurtdışı pazar seçimlerinde 

ve yeni pazarlara giriş stratejilerinde ortaya 
çıktığını belirtmektedir (Coviello ve Munro, 
1995: 50). Uluslararası işletmecilik alanındaki 
birçok araştırmacı, ağ bağlantılarının uluslara-
rasılaşmayı kolaylaştırdığından bahsetmekte-
dir. Ağ bağlantılarının, erken uluslararasılaş-
mada, işletmelerin ihtiyacı olan kaynaklara 
kolay ulaşmasını sağlamasından da bahsedil-
mektedir. Ağ bağlantıları, işletmelerin ulus-
lararasılaşmasında deneyime dayalı bilgi ve 
psikolojik yakınlık olmaksızın değerli, eşsiz 
kaynaklara ulaşabilme imkânı sağlamakta ve 
pazar bilgisi edinmede katlanılacak olan işlem 
maliyetlerini en aza indirgemektedir (Muste-
en, Datta ve Butts, 2013: 2-5).

Ağ bağlantıları, işletmelerin pazarda yaşanan-
lara ve gelişmelere ilişkin bilgi sağlayabilece-
ği bir kaynaktır. Bu tarz bir bilgi, pazardaki 
her işletme için hâlihazırda bulunan bir bilgi 
değildir. Bağlar, bilginin işletmeye ulaşması-
nın zamanlamasını etkilemektedir. Ağ bağlan-
tıları aynı zamanda bilginin doğru zamanda 
doğru yerde yani doğru işletmeye ulaşmasın-
da önemlidir. Bunun anlamı, eğer işletme ağ 
bağlantılarının tam merkezinde bir işletme ise, 
bilgi rakiplerinden önce o işletmeye ulaşmak-
tadır. Bu zamanlama da işletmenin uluslarara-
sılaşmasını olumlu etkilemektedir (Sharma ve 
Blomstermo, 2003: 744).

Ağ bağlantısı kurmak, işletmeler için kaynak 
kısıtının üstesinden gelebilmek ve diğer işlet-
melerden öğrenebilmek için en etkili yoldur. 
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Ağ bağlantıları, işletmelerin uluslararası ti-
careti öğrenmelerine, uluslararası pazarlara 
farklı giriş stratejilerini seçmelerine ve ulus-
lararası pazarlarda doğrudan bilgi edinmele-
rine fırsat tanımaktadır (Freeman, Edwards 
ve Schroder, 2006: 38).

Fırsatları önceden keşfeden, tanımlayan ve 
değerlendiren işletmeler öncü işletmeler ola-
bilmekte ve rakiplerinden önce uluslarara-
sı pazarlara katılabilmektedir. Rakiplerden 
önce uluslararası pazarlara katılarak faaliyet-
ler gerçekleştirmede ise işletmelerin proaktif 
olmaları ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin 
proaktif olmalarındaysa ağ bağlantıları rol 
oynamaktadır. Çünkü ağ bağlantıları, fırsat 
tanımlamayı tetikleyen bilginin veya düşün-
celerin kaynağıdır (Faiz, 2013: 67). 

Ağ bağlantıları, yurtdışı pazar seçimi, giriş 
stratejisi ve ürün geliştirme ile pazar farklı-
laştırma stratejilerini etkilemektedir. Küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerin uluslararası 
pazarlardaki ilk ilişkileri kurdukları biçimsel 
veya biçimsel olmayan bağlantılar sayesinde 
gelişmektedir. Ağ bağlantıları, işletmelere 
pazar bilgisi kazandırmaktadır (Coviello ve 
Munro, 1997: 369).

Ayrıca yeni bir uluslararası pazarlama şe-
beke ağına girildiğinde, uluslararasılaşma 
yolu, işletmenin şebeke ağındaki durumunu 
pekiştirir ve şebeke ağındaki merkezileşme 
derecesini tayin ederek, odak aktör olarak rol 
oynamasını sağlar. Merkezi veya odak aktör 

rolü oynayan işletme hiyerarşik bir güce sa-
hipse, kaynakları dolaysız olarak kullanabi-
lir. Aksine kaynaklar uzun süreli sıkı ilişkiler 
sonucunda yaratılmış ise, kaynakların kulla-
nımı üzerinde dolaylı bir kontrol vardır. Bu-
rada kaynaklar somut ya da soyut olabilirler. 
Şebeke ağıyla uluslararasılaşma modelinde 
uluslararasılaşma kararları, şebeke üyelerinin 
çeşitliliklerinden ve davranışlarından kay-
naklanır (Ecer ve Canıtez, 2005: 18-19).

FDI (Foreign Direct Investment, Doğrudan 
Yabancı Sermaye Yatırımı)  modelinin işlet-
medeki sosyal ilişkileri hesaba katmaması 
nedeniyle, uluslararasılaşmaya alternatif bir 
bakış açısı öneren şebeke modelinde örgütsel 
sınırlar formel ve informel ilişkilerle belir-
lenmektedir (Coviello ve Martin, 1999: 44). 
Yine bu modelde işletmenin başarısı pazara 
ve kültürel öğelere değil, girdiği yeni ulus-
lararası pazarlarda kurduğu güçlü ilişkilere 
bağlıdır (Erkutlu ve Eryiğit; 2001: 160).

Modelde A işletmesi B işletmesi ile ticaret 
yaparken, B işletmesinin de C işletmesi ile ti-
cari ilişkileri vardır. Diğer taraftan, bu C işlet-
mesinin de, A işletmesi ile ticari ilişkileri söz 
konusudur. Ağ içerisindeki işletmeler arasın-
da bir iş bölümü söz konusudur ve bu yüzden 
de birbirlerine bir şekilde bağlılık vardır. Bu 
aralarındaki ilişkileri düzenleyen bir yapı ya 
da piyasa söz konusu olmayıp sadece var olan 
ilişkiler sayesinde düzenlenmektedir. Bu mo-
delde kurulan uzun dönemli sıkı ilişkiler so-
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nucunda, işletmelerin uluslararası pazarlarda 
kendi olanakları gibi, işbirliği yaptığı işletme-
nin olanaklarını kullanmasını da öngörmekte-
dir (Dunning, 1993: 92). 

İşletmenin ağdaki konumu Möller ve Halinen 
(1999)’ e dayandırılmaktadır. Onlara göre ağ 
içinde odak işletmenin pozisyonu iki biçim 
alabilir. Dikey iş ağı içinde (tedarikçiler ve 
iş ortakları-yukarı doğru- veya iş ortakları ve 
müşteriler- aşağı doğru-) ve yatay iş ağı içinde 
( işbirlikleri, rakipler, üniversiteler, STÖ’ler, 
aile, arkadaş gibi sosyal ağ ilişkileri). Dikey 
iş ilişkileri Andersson ve Helander (2009) ta-
rafından vaka çalışmalarında en önemli ilişki-
ler olduğu bulunmuştur. Tüm işletmeler diğer 
işletmelerin bağlantılarını kullanmış ve bazen 
yeni pazara girmelerinde aracılık etmişler-
dir.  Pazara giriş yönteminde, dikey ilişkilerin 
piyasa seçimi için daha önemli olduğu bulun-
muştur (Rietveldt ve Goedegebuure 2014: 9).

Ağ bağlantıları modelinde ilişkilerin çeşitli 
nitelikleri vardır. Bir işletmenin ağ içindeki 
sahip olduğu konum onun diğer işletmeler ile 
ilişkisini karakterize edecektir. Johanson ve 
Mattson konum kavramını bir örgütün başka 
örgütler ile veya bir ağ örgütlenmesi içerisin-
deki ilişkideki rolünü ifade etmek için kullan-
maktadır. Bu ilişkiler doğrudan ya da dolaylı 
olabilir. Doğrudan olduğunda iki örgüt birbiri 
ile ilişki içindedir ve birbirine bağlıdır. Do-
laylı olduğunda iki işletmenin üçüncü bir iş-

letmeye bağımlılığı söz konusudur (Measson, 
2011: 3).

Ağ bağlantıları içerisinde belli kurallar vardır 
ve bu kurallara göre işletme ağ içindeki konu-
munu belirlemeyi bekler ve bu kurallar ağın 
öncü işletmesi tarafından oluşturulur. Mattson 
konum kavramına farklı açılardan bakmakta-
dır. Bu açılar; birincisi bu konum işletmenin 
ağa hizmet ettiği alana göre belirlenir (imalat-
çı, toptancı, dağıtımcı gibi). İkincisi; işletme-
nin bağlı olduğu ağ içindeki örgütlerin kim-
liğine göre. Üçüncüsü işletmenin ağ içindeki 
görece önemine göre, işletme bu ağ içinde 
pazar payı açısından dominant (pazara ege-
men, pazar payı yüksek, kuralları koyan) ya 
da marjinal (ortalama üretim yapan, normal 
kar eden, daha az verimli olan işletme) olabilir 
(Measson, 2011: 1). 

Johanson ve Mattson’da pazar konumu kavra-
mına vurgu yaparlar. Çünkü işletmenin pazar-
daki faaliyetlerini pazarın birikimine ve işlet-
menin gelişmesini pazardaki konumuna bağlı 
olarak tanımlarlar. İşletmelerin ağ içindeki 
konumları değiştikçe işletmelerin birbirleriy-
le ilişkilerinin boyutu da değişir. Bu anlamda, 
ağda değişiklik ve istikrar durumlarının ikisi 
de görülebilir, işletmelerin konumu uzun va-
deli ilişkiler kurmak için değişebilir (Meas-
son, 2011: 5).

İşletmelerin uluslararasılaşmasında iş ağları-
nın bir anahtar boyutu vardır. Bu boyutun et-
kisiyle işletmeler kaynaklara ve yetkinliklere 
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erişebilmek için fırsat kapısını aralar, uluslara-
rasılaşma faaliyetlerinde bu etkenlerden fay-
dalanabilirler. Ağa yeni bir bileşenin eklenme-
si, aynı zamanda o bileşenin kaynaklarının ve 
varlıklarının yurtdışına tahsisi temelinde bir 
bakış açısı geliştirdiğinden, dış faaliyetlerde 
ağın önemi vurgulanarak geleneksel görüşten 
kayma göstermektedir. Uluslararası ağ bağ-
lantıları yaklaşımına göre, ilişkiler uluslara-
rası iş fırsatları ve kararlarında öncelikli itici 
güçtür. Bu güç kritik dış kaynaklardan yarar-
lanmayı etkinleştirir. Ağ bağlantıları özellikle 
küçük işletmeler açısından önemli bir rol oy-
namaktadır. Bu işletmelerin büyüklükleri ve 
deneyimleri sınırlı olduğu için, ağları kulla-
narak bu durumu hafifletmektedirler (Cerrato, 
Crosato ve Depperu, 2016: 289).

Ağ bağlantıları işletmelerin uluslararasılaş-
ma sürecini kolaylaştırmaktadır. Ağın olması 
işletmeleri uluslararasılaşma yönünde motive 
edip desteklemekte, pazara girme stratejileri 
üzerinde etkili olmakta, uluslararası pazarlar-
da var olan diğer ilişkiler ağına ve oluşmuş 
olan kanallara girmede faydalı olmaktadır, 
uluslararasılaşmanın yön ve hızını belirle-
mede, risk ve maliyetleri azaltmada etkilidir 
(Zain ve Ng, 2006: 186).

Ağ işbirliği KOBİ’lerin uluslararasılaşma sü-
recinde şu faydaları sağlar: 1. Önemli bilgi ve 
enformasyon kanallarını karar vericilerin hiz-
metine sunar. 2.  KOBİ liderlerinin yaklaşımı 
benimsemesine etki eder. 3. Dış pazar seçimi 

ve pazara giriş biçimi kararlarını etkiler. 4. 
Uluslararası bağımlılığın hızla artmasına yol 
açar. 5. Kaynak kısıtlamalarının üstesinden 
gelinmesini sağlar. Örneğin Hollanda’ daki 
871 KOBİ üzerinde yapılan nicel bir araş-
tırma sonucunda; karar merciinin sezgisi, ağ 
üyelerinin ( rakipler, müşteriler, tedarikçi-
ler) uluslararası varlığının artması uluslara-
rasılaşma kararını açıklamaktadır. Knight ve 
Liesch (2002), Casillas, Acedo, ve Barbero 
(2010)’nun araştırmalarına dayandırılarak; 
KOBİ’lerin uluslararasılaşmaya karar vermek 
için çeşitli kaynaklardan (üst örgütsel,  örgüt-
sel ya da kişisel) iyi bir bilgi tabanına ihtiyacı 
olduğu önerilmektedir. Bir başka deyişle ulus-
lararasılaşma faaliyetlerine başlama kararı il-
gili bilgilerin toplanmasıyla alakalı bir karar-
dır (Costa, Soares ve de Sousa, 2016, 557).

Ağ bağlantıları ile işletmelerin veritabanı ve 
bilgi paylaşımı, kaynaklara erişim, araştırma 
işbirliğinin yapılması işletmeler açısından re-
kabet avantajı olabileceği düşünülmektedir. 
Enformasyon literatürünün yaygın olarak pay-
laşıldığı hissi, yenilik faaliyetleri için oldukça 
önemlidir. Yenilik ve işbirliği arasındaki bağ-
lantılar üzerine yapılan çalışmalar gözden ge-
çirildiğinde örgütler arası ağların faydasından 
türetilmiş en önemli yenilik: Dış bilgiye eri-
şim, tamamlayıcı varlıklara erişim, yeni tekno-
lojiler ve pazarlara erişim, yeni ürünlerin hızla 
ticarileştirilmesi, risk paylaşımı ve mülkiyet 
haklarının korunmasıdır. Bu potansiyel ortak-
lık; yerli ve yabancı tedarikçileri, müşterileri, 
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rakipleri, üniversiteleri, danışmanları, devlet 
desteğini ve AR-GE merkezlerini kapsamak-
tadır. İşletmeler arası işbirliği ile erişilen ha-
rici bilgiye sahip bir örgütün bu bilgisinin iç 
bilgisi ile bütünleşmesi işletmenin yenilik per-
formansına etki eder. Kurumlar arası işbirliği 
ile üretilen yenilikçi çözümler işletmenin ge-
lişimini kolaylaştırır (Lewandowska, Tyc ve 
Gołębiowski, 2016: 3675).

Yurtdışındaki müşterilerle kurulan ilişkiler 
ağ bağlantılarının önemli bir parçasını oluş-
turmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmeler için müşterilerle kurulan yakın iliş-
kiler daha sonra onları birer referans haline 
dönüştürmektedir. Bu şekilde kurulan ilişki-
ler de uluslararası genişlemede hızlı adımlar 
atılmasına temel oluşturmaktadır. Ağ bağlan-
tılarında, bağların güçlü veya zayıf olması da 
önemlidir. Bir ağ bağlantısının zayıf veya güç-
lü olması, uluslararasılaşmada farklı rollerinin 
olduğunu göstermektedir. Güçlü bağlar, güve-
nilir ve dayanıklıdır. Zayıf bağlar, genellikle 
müşteriler ve tedarikçilerle olan ilişkilerden 
gelişen bağlardır. Zayıf bağlar, bir işletmenin 
yeni pazarlar hakkında bilgi edinebilmesine 
yardımcı olur. Zayıf bağlar, güçlü bağlardan 
daha fazladır çünkü daha az ilişkiye yatırım 
gerektirmektedir. Ancak uluslararası geniş-
leme için güçlü bağların geliştirilmesi gerek-
mektedir (Faiz, 2013: 67-68). Müşteriler hem 
bilgi kaynağı hem de işbirliği açısından giri-
şimci KOBİ’lerin ilişki ağında yer alan grup-
lardan biridir. KOBİ’ler müşterilerinden hem 

müşteri istekleri, tercihleri, vb. konularda hem 
de rakipleri konusunda bilgi edinmektedirler 
(Shaw, 1999: 31). Bunun içinde bir ağın ih-
tiyacı olan en önemli şey güven kavramıdır. 
Güven üzerine kurulu ilişkiler sayesinde pa-
zardaki fırsatlar anlaşılabilecek ve yakalana-
bilecektir.

Uluslararası bilgi kullanımının uluslararasılaş-
ma sürecindeki başarıyla pozitif yönlü bir iliş-
kisi vardır. uluslararasılaşmada pazar hakkın-
da bilgi edinmek, pazara giriş biçimini seçmek 
için bilgi ve kaynaklar elde etmek için ağlara 
olan ihtiyaç önem arz etmektedir. İşletmeler 
hem uluslararası piyasalar hakkında bilgilere 
erişebilecek kapasiteye sahip olmakta hem de 
(ve daha da önemlisi) bunu kullanma, analiz 
etme, değerlendirme ve rekabet avantajı elde 
etme hakkına sahip olabilmektedir. Araştırma-
lar uluslararası bilgiyi kullanan yöneticilerin 
dış pazarlara genişlemek hedefine erişme ko-
nusunda daha becerikli olduğunu göstermiştir.  
Bilgiden yoksun olmak ise uluslararasılaşma-
nın başarılmasında algılanan riski arttırmakta-
dır (Skudiene, Auruskeviciene ve Sukeviciute, 
2015: 920).

Ağ bağlantıları modeli, işletmenin kendi içe-
risindeki ilişki veya iki işletme arasındaki ki-
şisel ilişkilerden daha geniş bir sisteme vur-
gu yapar. Johanson ve Mattsson modelinde 
(1988) odak işletme kendi iş ağına öncelikle 
bağlı, ama ayrıca uluslararasılaşma süreci de 
dış pazarlarda tüm ilgili diğer ağ yapıları kap-
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sar. (Johanson ve Vahlne 2009: 1415). Bir iş-
letme uluslararası pazarlara ulaşırsa, mevcut 
yerli ağlar da ülke sınırlarının ötesine geçebi-
lir. Bazı durumlarda işletme yabancı bir ülke-
de yeni ağları oluşturmak için kendi iç ağlarını 
kullanır (Hollensen, 2004: 61).

Şekil 3 içeride ve hedef ülkeler ile farklı ağ 
bağlantı etmenleri arasındaki sınırları göster-
mektedir. Ülke A işletmenin kendi ülkesi ve 
orada tedarikçileri mevcut. A ülkesindeki iş-

letmenin tedarikçisinin B ülkesindeki başka 
bir ilişkisi vardır ve A ülkesindeki işletme A 
ülkesindeki tedarikçinin B ülkesindeki teda-
rikçi ile ilişkisi sayesinde yeni ağ bağlantıları 
kurabilir. Diğer ağ modelinde aktörler ara-
sında da benzer bağlar vardır. Bu bağlantılar 
genellikle bir ülke işletmesinin ağ bağlantıları 
ile yabancı ülkedeki işletmenin ağ bağlantıları 
arasında bir köprü görevi görmektedir (Hol-
lensen, 2004: 61). 

  
Şekil 3. Uluslararası Ağ Bağlantıları Örneği

Kaynak: Hollensen 2004: 61
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Ağ bağlantıları modeli işletmelerin uluslarara-
sılaşmasında pazarda kendilerine yer edinme-
leri için;

1. Uluslararası alanda genişlemesini (işlet-
meye yeni ülke tabanlı ağlarda konumların 
oluşturulması),

2. Pazara yayılmasını (ülke tabanlı ağlarda 
mevcut konumlarını daha fazla geliştir-
mek),

3. Uluslararası entegrasyonu sağlamaları 
gerektiğini vurgulamaktadır (Farklı ülke 
tabanlı ağlarda pozisyonları arasındaki ko-
ordinasyonu artırmak) (Axelsson ve Easton 
1992: 218). İşletme bir pazardaki fazla üre-
tim kapasitesini başka bir pazarda satmak 
istediğinde, işletmenin güçlü uluslararası 
entegrasyon işlemleri olmalıdır (Johansson 
ve Mattsson 1988: 256, 259).

Şelik 4. Uluslararasılaşmada Ağ Bağlantıları Modeli Aşamaları

Kaynak: Masum, 2012: 174

Johanson ve Mattson uluslararasılaşmayı iki 
yönden ele almaktadır. Birincisi işletmenin 
uluslararasılaşma derecesi, ikincisi ise paza-
rın uluslararasılaşma derecesidir. Bu iki un-
sur dikkate alındığında yazarlar işletmenin ağ 
içindeki sahip olduğu konumun, faaliyetlerin 
ve koordinasyonun önemini vurgulamaktadır-
lar. Johansson ve Mattsson modelinde işlet-
menin uluslararasılaşma derecesi ve pazarın 

uluslararasılaşma derecesine göre dört duru-
munu ortaya koymaktadır. Bu 4 durum;

1. The Early Starter (Erken Başlayan)

2. The Late Starter (Geç Başlayan)

3. The Lonely International (Tek Başına Ulus-
lararasılaşan)

4. The International among Others (Diğer İş-
letmeler Arasında Uluslararasılaşan) 
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Tablo 1. Bir İşletmenin Uluslarasılaşmasında Dört Durum

Pazarın Uluslararasılaşma Derecesi

Düşük Yüksek

İşletmenin Uluslararasılaşma Derecesi Düşük Erken başlayanlar Geç başlayalar

Yüksek Tek başına 
uluslararasılaşanlar

Diğerleri arasında 
uluslararasılaşanlar

Kaynak: Hollensen 2004: 72

1. Erken başlayanlar durumunda işletmeler 
ağdaki diğer yeni başlayan işletmeler gibi dü-
şük uluslararasılaşma derecesine sahiptirler. 
Uppsala Modeline benzer olarak bu durumda 
uluslararasılaşma yakın pazarlara aracılar kul-
lanarak yapılmakta ve bu da riski düşük tut-
maktadır. Erken başlayanların yurtdışındaki 
işletme ile az ve önemsiz ilişkileri vardır. Bu-
rada ülke içindeki rakipler, müşteriler, teda-
rikçiler ve diğer işletmeler arasındaki ilişkiler 
ve hatta yabancı ülke pazarında kayda değer 
bir uluslararası ilişki yoktur. Erken başlayan, 
yabancı bir pazara girerek, hedef pazarda iç 
kaynaklar ve dış talepler arasında bir denge 
aramaktadır. (Johanson ve Mattsson 1988: 
252, 259)

İşletme yabancı pazarlara hakkında çok az 
bilgiye sahip ve bilgi kazanmak için yerli iliş-
kilerini kullanma imkanı yoktur. Bu yüzden 
işletmenin pazara girebilmek için bazı kay-
naklara ihtiyacı vardır. Örnegin bir aracı ku-
ruluştan faydalanarak yakın pazarlara yönel-
mek ve oradan uluslararasılaşmaya başlamak 
ve bu yolla riski ve yatırım ihtiyacını azalt-

mak (Johanson ve Mattsson 1988: 252-253). 
Bir işletme aracılığıyla piyasada kademeli ve 
yavaş dahil olma, imalat veya satış için yan 
kuruluşun oluşmasına öncülük eden öncelikli 
bir süreçtir. Bu aracı kurumların pazar bilgisi 
işletmeler için güçlü bir bağlantıdır (Hollen-
sen, 2004: 62).

Erken başlayanlarda uluslararasılaşmayı baş-
latmak için girişimler dış pazardaki aynı ama-
ca hizmet eden distribütörler ya da zaten dış 
pazarda konuma sahip olan başka kuruluşlar-
dan gelir. Erken başlayanlar uygulamada önce 
bu aracı işletmeyi kullanır sonrasında da yeni 
bir işletme kurmak için kendi pazar varlıkları-
nı kullanır (Johanson ve Mattsson 1988: 252-
253).

2. Tek başına uluslarasılaşanlara göre işlet-
melerin uluslararasılaşma derecesi arttıkça iş-
letmeler tek başına uluslararasılaşma durumu-
na gelirler. Böyle bir durumda işletme kendi 
pazar ortamında değil ise o işletme rakiplerin-
den önce son derece uluslararasılaştırılmıştır. 
Bu nedenle işletmeler zaten ağları ve dış pa-
zarda mevcut bir pazar konumu yapılandır-
mıştır (Johanson ve Mattsson 1988: 254). Sağ-
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lam bilgiye sahip ve ilişkiler yoluyla yabancı 
bir ülkede faaliyette olduğunda, pazara giriş 
yerli ülkede faaliyete oranla daha iyidir. Tek 
başına uluslararasılaşanlar diğer dış pazardaki 
kuruluşlarla daha fazla ilişki deneyimine sa-
hiptir. Bu ülkedeki işletmelerin saygısını ka-
zanmıştır ve o ülkenin kültürüne de işletme 
saygı duymaktadır, çevredeki bilgi ve araçları 
elde etmiştir (Hollensen,2004, 62). 

Daha fazla uluslararasılaşmak için girişim di-
ğer iş ortaklarından gelmez çünkü tedarikçi, 
müşteri ve rakipler v.s daha az uluslararası-
laşmıştır. Tek başına uluslararasılaşanlar daha 
fazla uluslararasılaşmak için gerekli yeterlili-
ğe sahiptir. Bunun sonucu olarak da ağ için-
deki diğer kuruluşlar bu işletmeye bağlanır ve 
bu işletmenin güdümündedirler. Dolayısıyla 
bu işletmenin sahip olduğu dış pazardaki iliş-
kiler, kendi tedarikçi ve alıcıları ile dış pazar 
arasında ağ bağlantılarının gelişmesinde, ağ 
yapısının oluşmasında bir köprüdür (Hollen-
sen,2004, 62).

3. Geç başlayanların durumunda ise diğer 
durumlarda başlayan rakiplerine göre çok faz-
la dezavantajları vardır. Özellikle pazar bilgisi 
ve kaynaklara ulaşım konusunda bu işletmele-
rin karşısına zorluklar çıkmaktadır. İşletmele-
rin bu durumu aşabilmek için kendilerine ağda 
bir yer edinmeleri gerekmektedir (Johansson 
ve Mattson, 1988: 255). Bu işletmeler, do-
laylı yoldan uluslararası ilişkilere sahip olan, 
bu dolaylı ilişkilere bağımlı durumda olan ve 

bundan dolayı uluslararası pazarlara girişinde 
dolaylı ilişkilerinin etkili olduğu işletmeler-
dir. Daha az uluslararasılaşmış olan bu işlet-
meler müşteriler veya tedarikçiler tarafından 
iç piyasa dışına çekilir. Eğer pazardaki en iyi 
distribütörler zaten rakipler ile ilişkilerini kur-
muş ve sağlamlaştırmışsa, bu yeni pazarda ağ 
bağlantılarını kurmak ve o ağda konumunu 
almak zor olabilir (Hollensen 2004: 63). Bu 
nedenle koordinasyon ihtiyacı daha yüksektir 
ve işletmeler satış şubelerini erken başlayan 
işletmelerden daha önce kurmalıdır (Johanson 
ve Mattsson 1988: 256).

Erken başlayanlar ile geç başlayanlar kıyas-
landığında erken başlayanlar daha avantajlı-
dır, bu nedenle de küresel pazara girme zama-
nı çok önemlidir (Hollensen, 2004, 63).

4. Diğerleri arasında uluslararasılaşma du-
rumunda hem işletme hem de çevre son derece 
uluslararasılaştırılmıştır, uluslararası entegras-
yon vardır. Bu durum iyi bir küresel ağ ilişkisi 
olarak açıklanır. Burada işletmeler arasındaki 
bağlantılar sayesinde itici güçler ve pazar en-
gelleri yakın bir ilişki içindedir (Johanson ve 
Mattsson 1988: 256).

Diğerleri arasında uluslararası olanlar, ulus-
lararası tecrübesi ve önemli ilişkileri bulunan 
tüm çevresinin uluslararası pazarlarda olması-
nın ona bir fırsat olması mümkün olan konum-
daki işletmeleri tasvir etmektedir. Böylece iş-
letmeler diğer işletmelerle sınır ötesi ticaret 
yaparak mallarının satışını arttırabilirler. Baş-
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ka bir yol olarak satışlar koordine etmek için 
hızlıca yan kuruluşlar kurulabilirler. İşletme-
lerin uluslararası bilgi düzeyi çok yüksek ol-
duğundan bu durum kolaylıkla oluşmaktadır. 
Bu şubelerin kurulduğu yerler, işletmenin ana 
pazar olarak gördüğü yerlerdir ve açtıkları bu 
şubeler ile rakiplerin cesaretini kırar ve fiyat 
yıkıcılığından korunur. Bu grubun dezavan-
tajı koordinasyonun zorluğudur. (Hollensen 

2004: 63-64). İşletmenin böyle bir ortam ya-
ratması ve bu konuma gelmesi rakipler için 
ciddi bir pazara giriş engelidir. 

Vasilchenko ve Morrish (2011) sosyal ve iş 
ağlarının bir işletmenin uluslararasılaşmasın-
da, fırsatları keşfetmesinde ve uluslararası-
laşmanın altında yatan ağ bağlantılarını yaka-
lamada ne kadar etkisi olduğunu gösteren bir 
uluslararasılaşma modeli geliştirmişlerdir.

Şekil 5. Ağ Bağlantıları Temelli Uluslararasılaşma Modeli

Kaynak: Morrish ve Jones, 2012: 7

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi işletme-
lerin uluslararılaşmasında hem sosyal (kişi-
sel) ağlar hem de endüstriyel ( iş ağları) ağlar 
son derece etkilidir. İşletmeler sosyal ağlar ile 
kurdukları kişisel (biçimsel olmayan) ilişki-

lerle;  uluslararası pazarlar hakkında bilgi sa-
hibi olabilmekte, yabancı pazardaki fırsatları 
öğrenebilmektedir. İş ağları ile de (biçimsel) 
işletme yabancı pazarda güven kazanmakta, 
yabancı pazar hakkında bilgi elde etmekte, o 
pazarın müşterilerine ulaşmakta ve kaynak 
sorununu aşmaktadır. Daha sonra sosyal ve 
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endüstriyel ilişkilerinin bütünleşmesi ile pa-
zar fırsatlarını keşfetmekte ve pazara giriş 
yapmakta daha sonra da o pazarda yayılmak-
tadır. 

Coviello ve Munro 1995 yılında Yeni Zelen-
da’ daki işletmeleri incelemişlerdir ve şu ka-
nılara varmışlardır (Coviello ve Munro 1995: 
50);

•  Uluslararasılaşma sürecinde ağları dikkate 
alma ihtiyacı Coviello ve Munro tarafın-
dan desteklenmiş,  ağ bağlantıları kuramı-
nın işletmelerin uluslararası genişlemeleri 
için zengin bir bakış açısı sunduğunu be-
lirtmişlerdir.

•  KOBİ’lerin ve ÇUİ’lerin uluslararasılaş-
ma süreçleri farklıdır. ÇUİ’ lerin uluslara-
rasılaşma süreci Uppsala Modeli gibi gele-
neksel hiyerarşik yaklaşım takip ederken, 
KOBİ’ler aynı şekilde takip etmediğini 
ortaya koymuşlardır. 

•  İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinin 
nispeten hızlı olduğunu, ülke seçim ka-
rarları, giriş yöntemi ve faaliyetlerinde ağ 
bağlantıları sonucu gelen fırsatların etkisi-
nin olduğunu göstermişlerdir.

1997 yılında ise, Yeni Zelanda işletmesi pa-
zar erişimi için çok uluslu bir Japon işletme 
ile bağlantı kurmuş ve bu Japon işletmenin 
dünya çapında doğrudan ya da dolaylı bağ-
lantılarıyla pazar geliştirme fırsatları sağla-
mıştır. Bu uluslararası iş ortağı aracılığıyla 

Avustralya, İngiltere, Hong Kong, Avrupa 
ve Doğu Bloku ülkelerinde pazarını genişlet-
miştir ( Hiltunen ve Kuusisto, 2010: 31). 

Meyer ve Skak (2002) Danimarka ve Avus-
turya’ da çalışan sayısı 25 civarı olan 20 
küçük işletmeyi incelemiş ve onların Rusya 
pazarına ulaşmak için ağ bağlantılarından 
faydalandıklarını tespit etmişlerdir. Bu işlet-
melerin Doğu Avrupa ülkelerinin yerel pazar-
larında iş ortakları vardır ve bu ortaklar ile 
yabancı pazara girmişlerdir (Meyer ve Skak, 
202: 179-188).

Vasilchenko ve Morrish (2011) Yeni Zelanda’ 
daki dört işletmeyi incelemişlerdir. Bu işlet-
melerin tümünün sahip oldukları uluslararası 
ağ bağlantıları sayesinde hızlı bir şekilde (kü-
resel doğan işletme) yabancı pazara girdikle-
rini görmüşlerdir.

•  Bu işletmelerden Xero 2006 yılında ku-
rulmuş ve 2008 yılında Birleşik Krallık ve 
Avustralya pazarına girmiştir.

•  Tomizone: 2006’ da kurulmuş, 2007 yılın-
da Avustralya, 2008 yılında Hindistan ve 
Fiji pazarına girmiştir.

•  SimWorks: 2002 yılında kurulmuş 2005 
yılında da Avustralya pazarına girmiştir.

•  Robot-Hosting: 2004 yılında kurulmuş, 
2006 yılında Kanada, 2007 yılında Avust-
ralya pazarına girmiştir.
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Japon yönetim tarzının en önemli ugulayıcı-
larından biri olan Toyota bir yabancı pazara 
girdiği zaman JİT (tam zamanında üretim) 
yöntemini ugulamak için tedarikçisini de ya-
nında götürmektedir. Böylece tedarikçi işlet-
me Toyota sayesinde uluslararasılaşmaktadır. 
Burada Toyota tedarikçinin uluslararasılaş-
ması için gerekli olan ağ bağlantısıdır. Toyota 
ve tedarikçisi örneğinde olduğu gibi işletme-
yi müşterisi olan işletme uluslararasılaşması 
için çekebilmektedir.

Revize Edilmiş Uluslararasılaşma Süre-
cinde Ağ Bağlantıları Modeli 

Uppsala uluslararasılaşma modelinin yaratı-
cıları özellikle 1980 sonrası dünyadaki deği-
şimle birlikte bu modelin uluslararasılaşma-
yı açıklamada yetersiz kalması üzerine yeni 
bir model geliştirmişlerdir. Ağ bağlantıları 
modeli olarak bilinen bu yaklaşım ile bir ağ 
içerisinde kümelenen işletmelerin birbirleri-
ne sadakati üzerine oturtulmuş ilişkiler yu-
mağı görülmektedir. Yine aynı araştırmacılar, 
bu kez 1988 yılında geliştirdikleri ağ bağ-
lantıları modelini 2009 yılında bir kez daha 
gözden geçirerek modele yeni eklemelerde 
bulunmuşlardır. Bilginin esas alındığı ve de-
neyiminde dikkate alındığı, dolayısıyla bu 
deneyime dayalı bilginin çok kıymetli oldu-
ğu model 2009 yılında güncellenerek bilgiyi 
modelin merkezine oturtmuşlardır. Modelde 
iki işletme arasındaki ilişki sonucu diğer iş-

letmeler hakkında bilgi edinilmesi söz konu-
sudur.

Modelde işletmeler ağ içerisinde güçlü bir 
pozisyon alarak ve bu pozisyonu güçlendir-
meye devam ederek uluslararasılaşmaktadır. 
Mevcut iş ilişkileri önemli bir etkiye sahiptir 
ve işletme belirli coğrafik pazarlara girebil-
mektedir. Ayrıca ilişkilerin etkisi ve kullanma 
biçimi oluşturularak fırsatlar da değerlen-
dirilmektir. Fırsatlarının belirlenmesi temel 
esastır. Bunların da öğrenme ve bağlantılar 
ile güçlü ilişkileri vardır. Fırsatları yaratmak 
içinde işletmeler ağ içinde güçlü bağlantılar 
yaratmalıdır. Böylece bilgiye erişim daha iyi 
olur ve bu bilgi paylaşımı sadece ağ içinde-
kiler arasında kalır (Holm, Johanson ve Kao, 
2015: 340-341).

Johanson ve Vahlne Uppsala Modeli’nde de 
varolan “durağan” ve “değişen” faktörleri ağ 
modeline de getirmiştir. Faktörler birbirini 
etkiler ve gelinen aşamada değişim ve etra-
fındaki diğer yollar üzerinde bir etkisi vardır. 
Model, böylece güven ve bağlılık inşasının 
yanı sıra dinamik, birikimli öğrenme süreçle-
rini de açıklar. Artan bir bilgi düzeyi güven ve 
bağlılığın inşasında olumlu ya da olumsuz bir 
etkiye sahip olabilir. Hatta kurumlar arasında 
ilişki gittikçe azalabilir beklide tamamen yok 
olabilir. Şekil 5’te fırsatlar bilginin hemen 
altındadır durağan faktörler kutucuğundadır. 
Burada gösterilmek istenen, fırsatlar bilginin 
bir alt kümesini oluşturur. İhtiyaçlar, yete-
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nekler, stratejiler ve ağlar önemli faktörlerdir. 
Pazar bağlılığı 1977 yılından beri değişmiştir, 
uluslararasılaşma süreci gibi ağ konumunu 
bir ağ içinde sürdürülmektedir. İlişkiler bilgi, 
güven ve bağlılık açısından tamamen farklı-
dır. Bu yüzden de uluslararasılaşmadaki ba-
şarı düzeyleri de farklıdır. Potansiyel olarak 
faydalı bir işlem olması durumunda arzula-

nan sonuç; öğrenme, bilgi yaratma ve bağlılık 

inşası ile odak işletme ağ içinde tatmin edici 

bir konumda yer alacaktır. Bu yeni modeldeki 

son dikkat çekici farklılık güncel faaliyetler 

(öğrenme, bağlılık, yaratıcılık-bilgi yaratma- 

ve güven inşası) daha kesin ortaya konmak-

tadır (Johanson ve Vahlne 2009: 1423-1424).

Şekil 6. Uluslararasılaşma Sürecinde Ağ Bağlantıları Modeli

Kaynak: Johanson ve Vahlne 2009: 1424

Hız, yoğunluk, öğrenme sürecinin etkinliği, 
bilgi yaratma ve güven inşası bilginin varol-
masına bağlıdır. Güven ve bağlılık ile iş or-
takları çekici pazar fırsatlarını bulur ve iletir. 
Fırsat yaratma bir bilgi üretme boyutudur. 
Ayrıca herhangi bir ilişkinin imkanlarının ge-
liştirilmesinde de önemli bir parçadır. Ayrıca 
yüksek seviyede bilgi, ilişkilerdeki güven ve 

bağlılık daha verimli bir yaratıcı süreç mey-
dana getirecektir (Johanson ve Vahlne 2009: 
1424).

Ağ Bağlantıları Modeli’nin Olumlu Yan-
ları

Uluslararasılaşmada ağ bağlantıları modeli 
işletmenin daha hızlı ve başarılı bir şekilde 
büyümesini sağlar. Çünkü büyük ortaklar ya-
bancı pazara girmede (özellikle genç, küçük 
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ve sınırlı kaynağa sahip olan işletmeler için)  
bir araç görevi görür (Hiltunen ve Kuusisto, 
2010: 30).

Ağ bağlantıları modeli ile bir işletme, hedef 
ülkedeki bir ağda bulunan başka bir işletme 
ile ilişkileri geliştirmeye başladığında ulus-
lararasılaşma oluşur. Farklı ülkelerde faali-
yet gösteren işletmeler arasındaki bu ilişkiler 
yeni pazarlar için köprü olmaktadır ve işlet-
meler bu yolla hareket ederler (Hiltunen ve 
Kuusisto, 2010: 30).

Bir bilgiye ağ içindeki tüm işletmeler ulaşır. 
Bir işletme kendi iş faaliyetleri ile bilgi ve 
deneyim kazanırken, ağdaki tüm işletmeler-
de bunu kazanır. Böylece işletme dolaylı bir 
bilgi oluşturma sürecine bağlanır. Bir ağ için-
de bu bilgi paylaşılabilir ve her üye genişle-
tilmiş bir bilgi tabanının keyfini çıkarabilir. 
Bilgi tabanına kendi kaynakları, yetenekleri, 
ihtiyaçları, stratejileri ve diğer ilişkiler de da-
hil olmak üzere ilişki (ağ) ortakları hakkında 
önemli birçok bilgi yer almaktadır. Yani bir 
işletme ağdan yakın ortakları yanı sıra daha 
uzak aktörler hakkında ilgili iş bilgilerini alır. 
Meyer ve Skak buna “bilgi havuzu” demekte-
dirler. Bu havuzda mevcut bilgiler işinizi ge-
liştirmek için her işletmeye fırsatlar sunmak-
tadır. Bazen bu fırsatlar rastgele oluşur, ama 
bu durum ağın etkisi olmadan olmaz (Meyer 
ve Skak 2002: 179).

Bir başka faydası işletmenin ağdan aldığı bil-
giler ile belirsizlik azalacaktır. Tedarikçisi ile 

yakın bir ilişki kurmuş olan bir işletme, örne-
ğin, bu tedarikçinin iyi ve kötü özelliklerini 
bilir ve buna göre faaliyet planlayabilir. Ayrı-
ca işletme, devamlı yeni iş ortakları bulmakla 
ilgili riskleri ve maliyetleri önler (Ford 2002:  
7).

Ağ bağlantıları ile işletme rakiplerinin girme-
sini istemediği bariyerleri koruyabilir. Bunu 
yapmak için en az iki yolu vardır. Öncelikle, 
bir işletme daha özel teklifler yaparak dikey 
ortakları ile ağ bağlantıları üzerinden ilişki-
lerini güçlendirebilir. İkincisi, potansiyel ra-
kipleri ile işbirliği ve güven ortamı oluşturur 
ve bu yolla direkt rakiplerin pazara girmesini 
önleyebilir. Tabii bu ikinci durum ağ içinde-
ki ortakların güvenini zedeleyebilir ve uzun 
vadede gücünü zayıflatabilir. Giriş engelleri 
gibi ağlar, sadece rakipleri kilitlemek için bir 
yol değil, aynı zamanda ilişki inşa etmenin de 
bir parçası olmalıdır (Hiltunen ve Kuusisto, 
2010: 32).

Ağ Bağlantıları Modeli’nin Olumsuz Yan-
ları 

Bir dış pazarda iş ortağı işletme üzerinde bü-
yük bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle de 
işletme hedef pazardaki ağı kontrolden taviz 
vermeyi gerektirebilir, böylece işletme ağ 
içerisinde zayıf bir konuma gelebilir ve or-
tağa aşırı bağlılığa neden olabilir. Böyle bir 
ilişki yabancı pazardaki fırsatların peşinden 
gitmeyi sınırlayabilir. Ağ ortağı işletmenin 
pazar çeşitliliği ve ürün fırsatları sınırlamak 
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üzerinde yeterli kontrole sahip olabilir. Bazen 
pazar erişimi ve uluslararası ünü güçlü olan 
bir işletme ile şebeke ortağı olmak işletmeyi 
onun ağ ilişiklerine aşırı bağlar ve buda so-
runlara yol açar (Coviello ve Munro 1997: 
377- 381).

Bir işletme uluslararasılaşma sürecinde so-
runlara neden olan yanlış bir ilişkiye yatırım 
yapabilir. Hatta ilişkilerin kurulması işlet-
menin uluslararasılaşmasının önünde bir en-
gel olabilir. Bu, çeşitli faktörlerin bir sonucu 
olabilir: ekonomik mesafe, psikolojik mesafe 
(dil ve kültür farkı),  idari ve hukuksal işler 
gibi. Böylece gerekli uluslararası ilişkileri 
yönetmek zor olabilir. Bir pazardaki ağ bağ-
lantılarının yönetimi çok önemlidir. İşletme 
her bir ilişkiye ne kadar yatırım yapmak is-
tediğine çoğunlukla getiri oranına bakarak 
karar vermelidir. Girişimci işletmelerin yö-
neticileri daha iyi ağların etkisini anlamak 
ve kimlerle ilişkileri geliştirmek gerektiğini 
ve nasıl olacağına odaklanmalıdır (Rundh, 
2001: 326-328).

Pazar fırsatlarını kaçırma riski vardır. Bir iş-
letme sadece pasif olarak ağ bağlantıları için-
de bulunduğunda yeni pazarda,  önde gelen 
pazarlardaki fırsatları kaçırabilir, bunun yeri-
ne ülkedeki düşük pazarlarla yetinir. Bir ağ 
içinde önceden var olan ilişkiler de işletmeyi 
verimsiz ilişkiler içine kilitleyebilir ve diğer 
canlı işletmelerle ortaklıkları engelleyebilir 
(Gulati v.d., 2000: 203).

Bir KOBİ, çok uluslu bir işletme ile ağın bir 
üyesi olabilir. Ağdaki güç, üyeler arasında 
dağılmamış olabilir, böylece güç ağdaki tek 
bir işletme tarafından toplanmış olabilir ve bu 
işletme ağı tek başına domine edebilir. Örne-
ğin İKEA ağ ilişkisindeki dominant aktördür. 
Ağdaki tek bir dominant aktör olması o aktör 
işletmeye yüksek yararlar sağlayabilir, ancak 
uzun vadeli ilişkiler için böyle olmamalı, ağ 
ve toplum için daha geniş bir bakış açısına 
sahip olunmalı. Yerel işletmeler ile ÇUİ ara-
sında ilişkiler çok yakın değilse bilginin yayı-
lımı meydana gelmez (Hiltunen ve Kuusisto, 
2010: 32).

SONUÇ 

Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşme iş-
letmeler arası rekabeti daha da kızıştırmış 
ve işletmeler bu rekabet ortamında rakiple-
rinden bir adım önde olmak için yeni yakla-
şımlar keşfetme yoluna düşmüştür. Pazarlar 
arasındaki sınırlar daha geçirgen hale gelmiş 
ve işletmelerde bu sınırları daha kolay del-
meyi sağlayacak yöntemleri bulma arayışına 
koyulmuştur. Bulunan yeni yöntemler ile de 
sadece büyük işletmeler değil KOBİ’lerin-
de uluslararasılaşabileceği ve bunu Uppsala 
Modelindeki gibi aşama aşama gerçekleştir-
mek yerine, bazı aşamaları atlayarak daha 
çabuk bir şekilde yapabileceği, yapabildiği 
görülmüştür. Böylece uluslararasılaşan KOBİ 
sayısının artmakta olduğu görülmüştür. Artık 
KOBİ’lerde dış pazara açılabilmekte, o pa-
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zarla gerekli pazarlama faaliyetlerini gerçek-
leştirebilmektedirler. 

İşletmenin büyüklüğüne göre değil, yeni pa-
zar fırsatlarını yakalayabilen KOBİ’lerinde 
pazarlama faaliyetlerini yapabildiği anlaşıl-
maktadır. Dolayısıyla dünya bu andan itiba-
ren fırsatları görüp yakalayan işletmeler için 
bir pazardır. Artık sadece büyük ölçekli işlet-
meler değil, KOBİ’lerde mal ve hizmetlerini 
pazarlayabilmekte, böylece büyük ölçekteki 
işletmeler ile ürün düzeyinde yabancı pazar-
da rekabet edebilmektedir. Dünyadaki geliş-
meler böylesine baş döndürücü hızda devam 
ettiği sürece de KOBİ’ler için rekabet avan-
tajı yaratma ve bu avantajı sürdürme devam 
edebilecek gibi de görünmektedir.

Bu çalışma ile pazarlamada ağ kavramının 
ne anlama geldiği ve “uluslararasılaşmada ağ 
bağlantıları modelinin” KOBİ’lerin ulusla-
rarasılaşmasında nasıl bir rolü olabileceğine 
ve ağ üyelerine ne gibi rekabet üsütünlükleri 
tanıdığına dair bilgiler verilmeye çalışılmış-
tır. Çalışmanın en başında da belirtildiği gibi, 
işletmelerin uluslararası rekabet üstünlüğünü 
nasıl elde ettiği ve bu elde ettiği üstünlüğü 
nasıl sürdürdüğüne dair doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı tabanlı olmayan açıklama-
lardan biri olan Ağ Bağlantıları Modeli ile 
ilişkiler kurulabilmektedir. Bu ilişkiler so-
nucu elde edilen bilgi ve pazar fırsatları ile 
çabuk ve geleneksel uluslararasılaşma aşa-

malarını takip etmeksizin işletmelerin ulusla-
rarasılaşması belirtilmektedir. 

Ağ bağlantıları yaklaşımı, uluslararası giri-
şimci işletmelerin başarısının anlaşılmasın-
da yardımcı olabilecek kanıtlar sunmaktadır. 
Uluslararası pazarlarda faaliyette bulunan iş-
letmelerin geleneksel uluslararasılaşma mo-
dellerinin öngördüğü aşamalara uymaması, 
aşamaların bazılarını atlayarak süreci devam 
ettirmeleri, bu yaklaşımların uluslararasılaş-
ma sürecini açıklamada yetersiz kaldığını 
göstermiştir (Faiz, 2013: 34). Johanson ve 
Vahlne’ e göre ağların işletmenin uluslarara-
sılaşması üzerinde etkileri vardır ve ulusla-
rarasılaşma süreci işletmenin ait olduğu ağa 
bağlıdır. Öncelikle; bir odak işletme, yabancı 
pazarlarda iş ortağı orada değerli bir ağ ko-
numuna sahipse, ortağını takip eder. Bu ortak 
yurt içinde de olabilir yurt dışında da. Dış pa-
zarlara bu şekilde genişletilmesi için iki moti-
vasyon vardır. Birincisi ilgi çekici iş fırsatları 
bulma olasılığıdır. Böylece girişim, odak iş-
letmeden gelir ve böyle bir durumda o işlet-
me ağ içinde aktif konumdadır. Diğer olasılık 
ortak zaten yabancı pazarda varsa ya da paza-
ra girmek için mevcut planları varsa odak iş-
letmenin kendisini takip etmesini ister. Böyle 
bir durumda odak işletme ortağını takip eder 
ve ona olan bağlılığını gösterir. Bu ilişki dü-
zeyi ile ise odak işletme ağ içinde pasif du-
ruma gelir. Açıkçası, odak işletmenin gidece-
ği yerle ilgili ortağın büyük bir etkisi vardır. 
Pazarda güçlü bir konuma sahip olmak için 
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ortağı takip etmek kolay bir seçenektir. Ama 
aynı zamanda iki kuruluşta bu yeni pazardaki 
fırsatları görebilir. Bu pazardaki ilk aşamada 
da olabilir sonraki aşamalarda da. Ancak or-
tak her pazara girişe dahil olmak zorunda de-
ğildir. Eğer odak işletme pazardaki fırsatları 
görürse mevcut iş ortaklarını ve ağ bağlantı-
larını kullanmak yerine pazarda ağ bağlantı-
ları olan başka işletmeler ile yeni bağlantılar 
kurar. Örneğin işletme acenta ve distribütör 
gibi bir aracı kişi veya kurum ile kendisi bağ-
lantı kurabilir ve nihayet yeni müşteriler ile 
bağlantı kurulduktan sonra aracıyı aradan 
kaldırır ve kendi yan kuruluşlarını kurar. İliş-
ki kurmayı ve geliştirmeyi düşük psikolojik 
mesafeler daha da kolaylaştırır (Johanson ve 
Vahlne 2009: 1425).

Kaynakların tamamlanması ilişkinin bir baş-
ka yön ve niteliğidir. Bir ağ ilişkisi işletme-
lerin birbirleriyle etkileşimleri ve birbirleri-
ne bağlılıkları ile oluşur. Böylece işletmenin 
bağlı olduğu kaynaklar ağdaki diğer işletme-
lerinde kontrolündedir. İşletme ağı içindeki 
konumuna aracılığıyla dış kaynaklara erişir. 
Bu “resmi iş ilişkileri” olarak algılanmaktadır 
(Measson, 2011: 4).

1980’li yıllar öncesi çok uluslu işletmelerin 
gelişmesiyle birlikte dış pazarlara doğrudan 
yabancı sermaye yatırımı yapılarak yayılma 
da yaygın olarak kullanılan bir yöntem ol-
muştur. Ancak 1980 sonrası dünya koşulları-
nın değişmesi pazar koşullarını ve pazara gi-

riş yollarını da değiştirmiştir. İşletmeler artık 
bilinen uluslararası pazara giriş aşamalarını 
takip etmek yerine belirli aşamaları atlaya-
rak da dış pazara girebilmektedir. Böylece bu 
yıllarda ululslararasılaşma süreci değişiklik 
göstermeye başlamıştır. Teknoloji ilerlemiş, 
bilgiye ulaşım kolaylaşmış, iletişim gelişmiş 
ve daha az maliyetli duruma gelmiştir. Bu 
gelişmeler uluslararası bağlantıların, ağların 
önemli bir pazara giriş aracı olmasını önemli 
hale getirmiştir. Ağ bağlantılarıyla artık dış 
pazara giriş daha rahat ve çabuk olabilmek-
tedir. Bu yeni yöntem sayesinde işletmeler 
dış pazara Uppsala Modeli’ndeki gibi aşama 
aşama girmek yerine bu aşamaları esneterek, 
sıralamaya uymadan yabancı pazarlara giriş 
yollarını bulur olmuşlardır. İşte bu yollara da 
“Doğrudan yabancı sermaye tabanlı olmayan 
açıklamalar” kavramı ismi verilerek küresel-
leşmenin etkisiyle oluşan bu yeni stratejiler 
açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Granovetter (1973) ve Burt (1992) bir ağın 
hem zayıf hem de güçlü bağlardan oluşma-
sı gerektiğini, çünkü bu bağların doğasının, 
ağların yapı ve işleyişini etkileyeceğini ifade 
etmişlerdir. Zayıf bağlar, içerdiği bağlantıla-
rın heterojen olması sebebiyle diğer sosyal 
kümelere ve daha geniş bir topluma bilgi akı-
şı algılanmaktadır (Yeşiltaş, 2012: 20). 

Girişimciler ağ bağlantılarında yer alan kişi 
ve kurumlardan elde ettikleri bilgi ve tavsiye-
lerden yararlanarak pazarlama ve satış faali-
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yetlerini gözden geçirip, var olan eksiklikleri 
belirleyebilir. Böylelikle yeni dönemde ha-
zırlanacak pazarlama planının hangi bölüm-
lerinde düzenleme yapılacağı ortaya çıkmış 
olur (Gilmore, Carson ve Rocks, 2006: 284).

Ağ bağlantıları teorisi işletmelerin nasıl ulus-
lararasılaştığını açıklayan bir teori olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu özellikle KOBİ’lerin 
uluslararasılaşması için geçerli bir durumdur. 
İncelediğimiz 29 makalenin tümünde KO-
Bİ’lerin uluslararasılaşmasında ağ bağlantı-
larını rolü irdelenmiştir. Ağ bağlantıları iki ya 
da daha fazla ağa bağlı işletmeden oluşan iş 
kümeleridir. Burada KOBİ’ler belirli işletme-
lerle işbirliği yaparak nerede, nasıl ve neden 
uluslararasılaşacağına dair bir platform yara-
tır. Ağ ilişkileri 4 nedenden dolayı değerlidir 
(Hohenthal, Johanson ve Johanson, 2014: 11-
12): 

1.  Kar ve gelişim bir ön koşul olarak, ağ üye-
lerinin birbirleriyle faaliyetlerini yürütül-
meleri gerekmektedir. 

2.  Ağlar görece istikrarlı ve öngörülebilirli-
ği olan yapılardır ve bu da algılanan riski 
azaltmaktadır. 

3.  Ağlar işletmeler arasında ortak öğrenme 
ve bilgi dağıtımının olduğu sistemleridir.

4.  Her bir KOBİ’nin ağı tektir ve her bir 
ağın izleyenlerin gözünde bir sınırı vardır. 
Sonuç olarak ağ içindeki işletmelerin bir 
fırsat ufku vardır ve ağ içerisinde hareket 

ederek ağın dışında kaldığı duruma kıyas-
la yeni fırsatlar bulma açısından avantaja 
sahiptirler.

KOBİ’lerin, büyük işletmelere göre, küçük, 
esnek, müşteri iletişimi konusunda daha ye-
tenekli olmalarının yanı sıra değişimlere de 
hızlı cevap verebilmeleri nedeniyle uluslara-
rası pazarlarda daha başarılı olabilirler (Ca-
vusgil, 1996:2). Ağ Bağlantıları Modeli’de, 
KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda sahne al-
masında bir stratejik araç olabilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: Networks mean the “collaborative” relationships formed by indi-
viduals within companies, with other firms and other organizations. Networks play an active 
role in marketing to form social and business contacts. Networks, constituting the dimension of 
the entrepreneurial marketing framework, are among the prominent subjects that have drawn 
the attention of academicians and practitioners in recent years. Entrepreneurial SMEs, by deve-
loping their relationships between people and institutions in their social and business environ-
ments, establish new relationships with the help of these people and institutions and conduct 
their marketing activities in a more effective manner. Due to the acting force of globalization 
with the rapid developments in communication technologies, small and medium-sized enterpri-
ses include into the international market. The Network Approach can explain the involvement of 
internationalized small and medium sized enterprises into international markets without going 
through the steps proposed by traditional internationalization process. Companies have to be in-
volved in the internationalization process due to increasing globalization, competition and their 
demand to access to new markets. This process is staminal for the companies across the world 
as well as companies in Turkey. Although companies face several problems in this process, they 
have to be in this process in order to increase their competitivenes. In the global world, it is dif-
ficult for the companies to live just within the national borderlines. That’s why, companies need 
to consider engaging in the global operations. Many opportunities are waiting as the companies 
globalize. Therefore, the success of the companies will depend on their abilities to catch these 
opportunities. If companies carry it out, they will gain a compettitive advantage. Scope: The 
present study conducted as a review of the related literature, aims at informing SME owners and 
managers about and going up their awareness of what networks mean, what networks cover, 
how to make use of these networks and which marketing decisions, opportunities, obtaining 
market knowledge, new market discovery and applications these networks could be used for. 
Purpose: In this paper, we ask for to emphasize the role of Networks in the creation of inter-
nationalization and other marketing operations. We discussed that the impact of Networks to 
entry into the market. Limitations: The Limitation of this research is related to literature rese-
arch. This perusal is limited with literature review. There is no an application in this study. This 
research gives a theoretical framework. But this fact has been tried to compensate by giving 
examples from other research. Method: As already mentioned, the literature survey or theoreti-
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cal researchs were used and pre-built applications are given in this work. This paper provides a 
conceptual contribution through the introduction of an organizing framework to understand The 
Network Model of marketing and internationalization. Findings: The traditional internationa-
lization theory describes that companies can be international after experienced proccesses start 
with passive export than abroad marketing, abroad production. Today, companies are operating 
in a highly competitive, fast changing and volatile business world. Companies that do not adapt 
to the changing business dynamics are less likely to survive. One of the most important changes 
occurring in the world is the globalization. Globalization results in opportunities (or globaliza-
tion has threats that must be turned into opportunities) that need to be evaluated and managed 
for the success of the companies. In the 21st century, global flows of international marketing are 
inclined in the direction of encouraging modern ways and applications that would contribute 
to the efforts in creating new products helping reach new markets by means of technological 
developments observed in many fields and the changing factors in situations. Nowadays, tradi-
tional marketing attempts developed taking the features of large companies into consideration 
is generally seen inconvenient to the constitutions of SMEs. Networks present resources like 
power, knowledge, capital etc., as well as reaching other networks, chance to create, realize and 
use the opportunity, support by giving advice, solving problems and creat an image and even a 
reputation. The recent extension of the resource-based view of the company with research on 
inter-company networks suggest that access to the resources of collaborating partners can be 
a source of a company’s competitive advantage. In The Network Approach, the list of poten-
tial cooperation partners include both domestic and foreign suppliers, customers, competitors, 
universities and R&D centers, consultants, governmental supporting institutions, etc. In The 
Network Model, the information ability of a company has a positive relationship with internati-
onalization process success can be postulated. This model has a possitive impression and action 
for companies when they enter new domestic or foreign markets. This is especially crucial to 
enter for international new markets. Conclusion: The research aimed to point that The Network 
Model has a positive effect on the companies for marketing and internationalization activities. 
This is especially the case for SME internationalization. Prior researchs have acknowledged the 
advantage for companies belonging to social and business networks for venture initiation, bu-
siness development, discovery of new markets, capturing opportunities and success. Scholars 
have outlined the importance of social networks for companies’ internationalization as they are 
important identifying opportunities, helping to learn about foreign markets, helping to choose 
the mode of entry, acquire information and resources. The relatinonship between social net-
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works is called social capital. Social capital is a form of economic and cultural capital in which 
social networks are central, transections are marked by reciprocity, trust and cooperations, and 
market agents produce goods and services not mainly for themselves, but for a common good. 
The knowledge and experience of the social network leads to social capital. Business networks 
are defined as sets of two or more connected business relationships. Business relationships are 
connected to the extent that business in one relationship is contingent on business in the other 
relationship. Network knowledge involves both social and business networks that facilitate the 
internationalization of the company. Networks are of catalytic importance for companies and 
for new firms, the exchange of ideas within the network is especially favorable. The internatio-
nalization of a company’s business network is another key dimension, as this dimension affects 
the range of opportunities a company can access and the resources and competencies it can 
leverage in its international activities. The Network Model views markets as systems of long-
term relationships between customers and suppliers. In these relationships, companies adapt 
and modify their operations, and mutuality and interdependence emerge. The Network Model 
has emerged as a theory that expressed how do companies reach internationalise. This study 
investigates The Network Model and its dynamics, highly mentioned topic in business world 
along with opportunities. The study summarizes that the internationalization process and effect 
of networks on internationalization.  Besides, it draws attention to the importance of knowledge 
and information about market and discovery of market opportunities in this proces.
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with negative opinions of editors or executive board and the decisions of the boards. In that 
case, author or authors cannot impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to 
the executive board and editorial board unilaterally. 

Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 
within the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights 
unilaterally about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or 
authors shall be unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with 
the relevant laws in the submissions sent for publication. None of the institutions, individuals 
or other authorities can impose sanctions on our journal concerning this matter. Our journal is 
a media organ with printed and online versions. As a material incorporating academic studies, 
it is a social organ offering social service to the institutions and individuals carrying out scien-
tific researches. Our journal is a free journal and doesn’t have to send a written material to any 
author or authors. The submissions accepted in our journal and approved for publication are 
sent to edit for layout in line with the journal’s publication principles and spelling rules and it is 
uploaded to the system. Author/authors and readers can download the volume from the system. 
Layout is conducted by the author on the basis of the sample article.



YAYIN İLKELERİ

1. UHPAD “Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir 
yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel 
durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide Pazarlama ve Pazar Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, 
bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış 
olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göster-
mesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile 
sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine 
sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi örnek makaleye uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içeri-
sinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7.Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.

10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.



11. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 
hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, 12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er 
cm’lik boşluklar olmalıdır. 

16. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemelidir. Ekler buna sayfa 
miktarına dahildir. Web sitesine yüklenmiş örnek makale formatı dışına çıkılmamalıdır. 

17. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar 
sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (key-
words) de bulunmaktadır.

18. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler 
bulunmalıdır.

19. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edil-
melidir.

20. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın 
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta 
adresi de bulunmalıdır.

21. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

22. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.



23. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. 

26. UHPAD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. 
Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşı-
lığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret 
talep edilebilir. 

27. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

28. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 28 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 



YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. UHPAD “International Refereed Journal of Marketing and Market Researches” is an 
international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 
4 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions. 
 
2. Scientific and original studies related to Marketing and Market Researches are included in 
the journal. The papers must be written with scientific concerns, should contribute to the field, 
indicate the important resources as references, not be written with prejudice, not include motto-
like sentences, and have an advanced language. They should also have one of the qualities of 
scanning, research and developing from a notice.

3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6. Regulation and should be prepared in accordance with the sample article placement of the 
study, in representation of the resource studies should be regulated in this way.

7. Jel code or sub-jel code must be present in studies of social sciences. Studies without jel co-
des are accepted under no circumstances. 

8. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Bo-
ard changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees 
of interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise.

9. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the re-
feree evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Pub-
lishable”, a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation can be 
demanded. Only three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to 
be done in three times, the submission is rejected by the system. 

10. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version 
of the paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted 



properly, the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the 
prescribed time are not taken into the publication list.

11. The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in diffe-
rent conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board 
unilaterally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective 
on our journal.

12 The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time.

13. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, 
conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on 
condition that they weren’t published in another journal before and they comply with the article 
formats and contents.

14. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and refe-
ree evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its transla-
tion is thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed 
for each volume. Original texts are preferred.

15. Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New 
Roman and single line spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

16. Entries must be in the range of 15-20 pages, should not exceed 20 pages. Annexes to this 
page is included in the amount. Examples have been uploaded to the Web site article format 
should not be exceeded.

17. For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 
3-7 key words below the abstract. 

18. For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-150 words, title 
and key words. 

19. The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly 
indicated in the abstract.

20. Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, 
name of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and 
e-mail must exist on the cover page.

21. The decision to publish the papers belongs to editor-in-chief. The evaluation of editor-in-
chief about the paper are sent together with the referee report within the shortest time.



22. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published.

23. The whole responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s).

24. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of 
the each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for 
the copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts 
these conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right 
of opposition.

25. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases 
bearing a non-commercial character with the purpose of supporting national and international 
academic knowledge sharing. 

26. UHPAD “is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed ver-
sion. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost 
of the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to 
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid 
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal 
to the printing company for the annual printing and other expenditures. Authors can also be 
demanded fees for journal expenditures if necessary. 

27. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not 
evaluated within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different 
referee. 

28. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFOR-
MATION OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “IN-
FORMATION of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the 
studies require ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPO-
RATE” content. Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situ-
ation and deficiency within the framework of national or international rules of law. The whole 
responsibility belongs to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report 
of ethical board and research exist, they must be inserted while uploading the study to the 
system. In this regard, editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, execu-
tive editor, referee board and the other referees conducting evaluation bear no responsibility. 
Author(s) are responsible for any material, moral and legal negative situation that may occur.

IN CASE OF ALL KINDS OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROB-
LEM”, OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL 
AND INTERNATIONAL TERMS. ABOVE-MENTIONED 28-ITEM PUBLICATION PRIN-



CIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CONSIDERED AS ADOPTED BY 
THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. NONE OF THE AUTHORS 
HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRINCIPLES. OUR JOURNAL 
HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVALUATION or DENIAL OF 
THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT CAN NOT BE CHANGED 
NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE 
ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT 
RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE 
FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY INCLUDED 
IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe 
özet şeklinde yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böy-
le bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedi-
lir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul 
etmez. 



13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 

tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 

bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 

işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı 

ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 

ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre 

uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, ma-

kaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-

rumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışın-

daki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimi-

zin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 

süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 

dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 

Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-

pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 

yaptırım hakkına sahip olamaz. 

20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime 

sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 20 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce ol-

mak üzere 100 ile 150 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW RO-

MAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar 

isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 

10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. 
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